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Raul Almeida é o novo presidente da AIRC
O presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almei-
da, é o novo presidente da AIRC, líder na produção e 
fornecimento de soluções de software para a Adminis-
tração Pública. 
A eleição decorreu no dia 20 de Novembro, em Coim-
bra, durante a assembleia geral electiva, a primeira após 
as eleições Autárquicas de 1 de Outubro. 
“A nossa prioridade para o novo mandato tem por base 
a actual liderança de mercado da AIRC, que pretende-
mos manter e, sobretudo, reforçar para que possamos 
continuar a ser a principal referência neste segmento”, 
assinalou o presidente da Câmara de Mira, acrescentan-
do que “a AIRC é um parceiro fundamental na prossecu-
ção da modernização administrativa que está em curso 
no setor público e empresarial do Estado”. 
Raul Almeida sucede no cargo a Nuno Moita, presiden-
te da Câmara Municipal de Condeixa, que se mantém 
no conselho directivo da AIRC.  Fazem ainda parte do 
conselho directivo os presidentes das Câmaras da Ba-

talha, Paulo Batista dos 
Santos, de Mortágua, 
José Júlio Norte e de 
Penacova, Humberto 
Oliveira. 
A Assembleia Intermuni-
cipal da AIRC passa a ser 
presidida por João Mi-
guel Henriques, autarca 
de Vila Nova de Poiares, 
integrando ainda os pre-
sidentes das Câmaras de 
Sabugal, António Robalo e de Mangualde, João Aze-
vedo. 
A AIRC é uma unidade empresarial do Setor das So-
ciedades não Financeiras Públicas, cuja principal acti-
vidade é a produção de software e fornecimento de 
produtos e serviços, dirigidos preferencialmente à ad-
ministração pública local. 
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MANGUALDE NA FEIRA IBÉRICA DO TURISMO 
ARTESÃOS f PRODUTORES DE TODO O CONCELHO, DESDE HOTELARIA, 

RESTAURAÇÃO, ARTESANATO, QUEIJARIAS, APICULTURA, 
COMPOTAS, VINHO, PASTELARIAS E ENCHIDOS. 

Mangualde estará presente, de 
28 de abril a 1 de maio, na FIT 
Guarda — Feira Ibérica do Turismo 
com o melhor do concelho, 
levando as suas tradições e sa-
bores além-fronteiras. No stand do 
Município estarão artesãos e pro-
dutores de todo o concelho, desde 
a hotelaria, a restauração, o arte-
sanato, as queijarias, a apicultura, 
as compotas, o vinho, as pastelar-
ias e os enchidos. A animação do 
concelho também se fará repre-

sentar através da atuação da ACAB 
— Associação Cultural Azurara da 
Beira, do Rancho Folclórico "Os 
Rouxinóis do Dão de Fagilde", da 
Alcatuna e do Rancho Folclórico de 
Mangualde. 

Os produtores presentes são: 

Hotelaria: Hotel Senhora do 
Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos 
Feitais; Casa do Avô; e Casa do 
Soito. 

Restauração: O Valério. 

Artesanato: Bordados de 
Tibaldinho de Cidália Rodrigues, 
Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo;  

Olaria de Sérgio Amaral; e Vale da Estrela (Queijo DOP). 
Cerâmica de Maria do Amparo. Apicultura: Mel Abelha Azul; 

Queijarias: Ouro Serrano; e Mel de Quintella; e Celestino da  

Silva Laires. 
Compotas: Quinta da Sar-

nada (Compota de Mirtilo). 
Vinho: Adega Cooperativa 

de Mangualde; Julia Kemper; 
Quinta dos Monteirinhos; Casa 
Anadia; e Soito Wines. 

Pastelaria: Pastéis de Feijão 
da Pastelaria do Patronato; 
Queijadas de Mirtilo da Paste-
laria Cinderela; Broa Típica da 
Beira Alta da Pastelaria Cin-
derela; e Cavacas de Man-
gualde da Pastelaria São 
Miguel. 

Enchidos: Quintas de Sela. 
O stand do Município de 

Mangualde estará localizado 
no 12  pavilhão, ao lado de ex-
positores como: Turismo de 
Castilla y León, Turismo da Ex-
tremadura, Turismo do Porto e 
Norte, Salamanca, Turismo 
Província Badajoz, Corufía, 
Béjar... entre outros. 
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Á MANGUALDE 

ACADEMIA PARA 
ACABAR COM 
INSUCESSO NAS 
ESCOLAS 

Promover o sucesso escolar, pre-
parando os estudantes para o 
mercado de trabalho é o objeti-
vo da Academia STEM acaba-
da de criar em Mangualde. 
Uma pareceria entre a autarquia 
mangualdense, o Agrupamento 
de escolas local, três empresas do 
concelho (Patinter, CBI Indústria de 
vestuário e Mangual Técnica Indús-
tria Metalomecânica) e o SalivaTec, 
Infraestrutura do Centro de Investi-
gação Interdisciplinar em Saúde da 
Universidade Católica Portuguesa 
permite a criação de uma academia 
que tem como base as Ciências, Tec-
nologia, Engenharia e Matemática. 
Segundo o município de Man-
gualde, "este novo conceito tem a 
função não só de identificar as quatro 
áreas, mas também de interligá-
-las, incentivando a aprendizagem 
interdisciplinar, com foco na apli-
cação prática da aprendizagem". 
O projeto é destinado, nesta primeira 
fase, aos alunos do segundo ano do 
ensino básico e aos alunos do ensino 
secundário recorrente à distância. 
Segundo o presidente da Câmara de 
Mangualde, o projeto "vai valorizar 
o sucesso escolar". João Azevedo 
considera que é uma aposta "clara" na 
educação e uma forma de "moderni-
zar o ensino através de currículos al-
ternativos". "Esta é a forma certa para 
atingir novos modelos construtivos 
na educação para novas profissões" , 
realça o autarca que acredita que a 
Academia STEM vai ajudar a que 
os alunos possam ter uma formação 
diferente. "Queremos também 
motivar os nossos professores e edu-
cadores para que o insucesso escolar 
seja menor", explica João Azevedo. 
O projeto é financiado ao abrigo do 
Portugal 2020, no âmbito da Promo-
ção do Sucesso Educativo Viseu Dão 
Lafoes. 
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João 
Azevedo 

José 
António 

Jesus 

■ AUTARQUIAS 
Texto Sandra Rodrigues 

Descentralização com envelope financeiro 
justo e adaptado a cada município 

Autarcas dizem que cabe à Assem-
bleia da República "um papel de-
cisivo" para concluir a aprovação 
da lei-quadro ainda durante esta 
sessão legislativa para se avançar 
com o modelo de descentralização 

Os presidentes de câmara que-
rem que o Governo faça uma 
avaliação concelho a conce-

lho com o custo que vai ter a des-
centralização e pedem "urgência" na 
concretização e definição nas áreas 
setorais mais críticas como são a 
Saúde e a Educação. Dizem que é 
necessário um "envelope financeiro 
justo, mas eficiente". 

"Em teoria todos concordamos com 
o modelo de descentralização se 
isso corresponder a melhor servi-
ço para os munícipes e a um custo 
mais reduzido. Se for para fazer o 
mesmo com mais dinheiro ou fazer 
mais com o mesmo dinheiro não é 
possível", esclarece José António Je-
sus (PSD), presidente da Câmara -
de Tondela. "É preciso conhecer em 
concreto para cada um dos municí-
pios qual é o valor de investimento", 
exemplifica, num processo que, o 
seu colega de Mangualde, João Aze-
vedo (PS), diz já estar a ser feito. 

"Desde março de 2017 que há um 
dossier de proposta de descentrali-
zação. Todos os 308 municípios es-
tão a ser avaliados um a um para sa-
ber qual o investimento. Queremos 
que a descentralização seja acompa-
nhada com um valor justo no enve-
lope financeiro", acrescenta o autar-
ca mangualdense. 
O dossier que está em discussão, e do 
qual chegou o consenso entre o Go-
verno e o PSD, prevê que a lei-qua-
dro da descentralização seja comple-
mentada pelos decretos-lei setoriais, 
pela revisão da Lei das Finanças Lo-
cais (LFL) e pelos "envelopes" finan- 

ceiros associados a cada autarquia, 
"com identificação das verbas por 
área de competências". 
A declaração conjunta estabelece que, 
na lei-quadro, "seja consagrado o 
princípio do gradualismo para que 
todas as autarquias locais assumam 
as novas competências até 2021". 
Nos Orçamentos do Estado de 2019 
a 2021 será inscrito o montante do 
Fundo de Financiamento da Des-
centralização, previsto na LFL, com 
os valores a transferir para as autar-
quias que financiem as novas compe-
tências. 

"O que se evidencia é que nesta le-
gislatura o Governo não vai ter ne-
nhuma ação concretizada em ter-
mos de descentralização", sublinha 
José António Jesus, lembrando que 
o consenso .está a ser procurado na 
Assembleia da República para que 
haja uma quadro legal que assegu-
re o processo. 
Os municípios dizem que o tempo 
é curto, pelo que é necessário acele-
rar o trabalho dos grupos setoriais, 
de modo a que as competências e as 
condições técnicas, humanas e fi-
nanceiras sejam efetivamente conhe-
cidas pelos municípios, "pois só com 
esse conhecimento a descentraliza-
ção poderá ser aprovada nesta sessão 
legislativa", defende Manuel Macha-
do, presidente da Associação Na-
cional dos Municípios Portugueses 
(ANMP). 

Lei das Finanças Locais 
Para que assim seja, os autarcas de-
fendem que o Governo apresente 
a sua proposta de Lei das Finanças 
Locais a tempo. Isso mesmo foi de-
fendido no seio da Associação Na-
cional dos Municípios Portugueses 
(ANMP) onde, na última reunião, os 
autarcas disseram que "aguardam 
com muito interesse" a posição do  

ANMP/GOVERNO 

O conselho diretivo da ANMP 
"consensualizou", a 13 de mar-
ço, sete projetos de decreto-lei 
setoriais da descentralização, 
relacionados com o regime da 
organização dos serviços das 
autarquias, policiamento de 
proximidade, estacionamento 
público, jogos de fortuna e azar, 
captaçao de investimento, pro-
moção turística e segurança 
contra incêndios em edifícios. 
Na reunião de 10 de abril, deu 
parecer favorável às propostas 
do Governo para a transferên-
cia de competências na área da 
Proteção Civil, desde que se-
jam aceites "algumas melho-
rias". 

executivo do PS nesta matéria. 
O ideal seria, segundo a ANMP, "co-
nhecer atempadamente a versão 
atualizada" do diploma, de preferên-
cia com o Governo a contemplar as 
propostas das autarquias. 

"Até 2019 não teremos nas matérias 
substanciais descentralização no 
quadro em que se espera", receia o 
presidente da Câmara de Tondela. 
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■ IP3 
Texto Sandra Rodrigues 

Pontes e Livraria do Mondego 
duplicação do IP3 
Azona da Livraria do Mondego e as pontes sobre os rios Mondego e 

Dão são as principais limitações a uma total requalificação do IP3 
em perfil de autoestrada. O Governo tem em cima da mesa uma in-

tervenção neste itinerário principal que liga Viseu a Coimbra em que 85 
por cento do trajeto será com quatro vias. A solução agrada a autarcas e 
empresários que esperam que os constrangimentos sejam ultrapassados 
quando se estiverem a discutir as soluções técnicas. Deputados falam em 

"remendos" e continuam a pedir uma autoestrada. Utentes esperam po-
der fazer viagens em segurança e sem pagar portagens 

O IP3 vai ser requalificado e ficar 
com um perfil de autoestrada, sem 
portagens, em 85 por cento do seu 
trajeto entre Viseu e Coimbra. Na so-
lução que agrada ao Governo e que já 
foi anunciada pelos autarcas, a dupli-
cação deste itinerário principal "em-
perra" nas limitações que existem 
no atual traçado com as pontes e no 
troço entre Penacova e a Lagoa Azu-
la (Mortágua). Se os viadutos (no dis-
trito de Viseu) podem ser alargados, 
garantindo-se um corredor de duas 
faixas de circulação em cada senti-
do, já o problema na zona da Livra-
ria do Mondego (Coimbra), que tem 
classificação geológica, poderá, no 
futuro, ser ultrapassado com a cons-
trução de um novo troço sustentado 
numa ponte ou num túnel. Urna so-
lução que, a ser feita, poderá vir a ser 
portajada, ficando o atual troço como 
alternativa. 
A duplicação do IP3 já foi anunciada 
aos autarcas e empresários que, em 
conferência de imprensa, congratu-
laram-se com a decisão tomada pelo 
Governo. 

(̀ E um marco importante aquele a 
que chegámos, mas não é o fim de li-
nha. É importante agora ultimar al-
guns pormenores do projeto, definir 
de forma muito objetiva o cronogra-
ma, qual será o plano de trabalhos, 
tal como importante é no futuro po-
der ultrapassar alguns constrangi-
mentos", sublinha José António Jesus, 
presidente da Câmara de Tondela. 
Rogério Abrantes, presidente da Co-
munidade Intermunicipal (CIM) Vi-
seu Dão Lafões, a quem o ministro do 
Planeamento e Infraestruturas já apre-
sentou a solução numa reunião havida 
com o seu colega de Coimbra e ainda 
com o Conselho Regional do Centro, 
explica que, para já, a parte das pon-
tes ainda está a ser estudada. No futu-
ro espera que os restantes constrangi-
mentos sejam ultrapassados. 

"Foi-nos apresentada uma solução 
para a requalificação do IP3. Está 
um pouco aquém dos nossos desejos, 
mas pensamos que, com os estudos 
que vão ser feitos, tudo isso será me-
lhorado", diz o também presidente da 
Câmara de Mortágua. 

. • 

João Cotta, presidente da AIRV, com os autarcas José António Jesus, Rogério Abrantes e João Azevedo 

Calendarização 
e consenso nas forças políticas 
José António Jesus afirma que não 
sendo a "solução ideal, é "a solução 
possível no quadro em que vivemos". 
O autarca deixa ainda o repto de que 
haja "um amplo consenso parlamen-
tar" sobre esta decisão, para que não 
possa vir a ser questionada por no-
vos governos, lembrando que esta 
é "uma matéria que não pode estar 
agarrada a uma visão partidária". 

"O pior que nos podia acontecer, a 
exemplo do que já aconteceu algu-
mas vezes no passado, é depois de 
uma decisão anunciada um novo 
quadro parlamentar ou uma nova 
solução governativa vir pôr em cau- 

sa aquilo a que hoje chegámos. É 
importante, por isso, um acordo 
parlamentar", apela. 
Importante também, recorda, é "ter 
agora o calendário, o modelo e o 
programa para a obra". 
João Azevedo, presidente da Câma-
ra de Mangualde e do Conselho Re-
gional dó Centro, garante, por seu 
lado, que a intervenção no IP3 vai 
ser suportada através do Orçamen-
to de Estado na totalidade, frisan-
do que deverá ser "um investimento, 
não um custo" de uma importância 
e valor comparável ao túnel de Ma-
rão. 
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impedem total 
Em Coimbra, 
a Assembleia 
Municipal 
manifestou-se 
a favor da 
requalificação 
mas pede para 
que não se ignore 
a autoestrada 

Empresários congratulam-se com concertação 

João Azevedo, presidente da Câmara de 
Mangualde, diz que a conclusão do IC12 entre 
Canas de Senhorim e Mangualde (ligação 
depois à A25) vai ser "desbloqueada" como 
consequência da obra de requalificação 
do IP3 

João Cotta, presidente da AIRV, uma 
das entidades promotoras do Movimen-
to pela Requalificação Completa e Ade-
quada do IP3, lembra, por seu lado, que 
não sendo Portugal um país rico, o que 
está previsto é uma solução que "permi-
te, de uma forma sensata, resolver quase 
todos os problemas que o IP3 tem". 

"Durante anos fomos demasiado pas-
sivos. Este é o momento da concerta-
ção. Isto não vai parar", deseja, lem-
brando que a petição lançada pelo  

Movimento recolheu mais de 18 
mil assinaturas e foi a demonstra-
ção "clara" do envolvimento de todos. 
Uma opinião partilhada por Jorge Coe-
lho, ex-ministro socialista das Obras 
Públicas e atual presidente da Assem-
bleia Geral da AIRV. "É uma decisão 
histórica para a região de um proble-
ma muito grave. Finalmente vê-se aqui 
uma solução. Agora é preciso continuar 
a lutar, todos juntos, para que se torne 
efetivamente uma realidade", alerta. 

Utentes: requalificação "só peca por tardia" 

A Associação de Utentes e Sobre-
viventes do IP3 congratula-se com 
o anúncio da requalificação do 
IP3, sem portagens, e diz que a in-
tervenção "só peca por tardia" e 
demonstra que "a luta das popula-
ções valeu a pena". 
Alvaro Miranda, porta-voz do 
Movimento, diz que a proposta 
espelha "em parte" com as rei-
vindicações dos utentes. "Ago- 

ra que o anúncio foi feito, que 
não se percam mais uma vez 
em prazos não cumpridos, se 
proceda de imediato à requali-
ficação e alargamento de toda a 
extensão do IP3 sem portagens. 
Os sucessivos acidentes que 
continuam a acontecer ilus-
tram bem a perigosidade da via 
e da urgência da sua requalifi-
cação", acrescenta. 

AS SOLUÇÕES PARA O IP3 

A requalificação do IP3 sem porta-
gens e com um investimento de 134 
milhões de euros é a proposta que 
o governo "melhor acolhe" como 
solução para a ligação entre Viseu 
e Coimbra. Numa primeira fase, a 
via terá quatro vias (2+2) em 85% 
do seu trajeto, três (2+1) em 12% e 
duas (1+1) em 3%. 
Além desta solução, a Infraestrutu-
ras de Portugal (IP) apresentou ou-
tros dois cenários possíveis. 
A proposta da concessão envolve 
portagens, um troço alternativo en-
tre Penacova e Mortágua (já previs-
to na antiga proposta do Governo  

PSD/CDS designada como Via dos 
Duques), mantendo-se a duplica-
ção entre Santa Comba Dão e Viseu, 
igualmente com portagens. O custo 
seria de 265 milhões de euros. 
A terceira solução passa pela constru-
ção de uma autoestrada paralela ao 
IP3. Passaria pela ligação da A13, em 
Coimbra até Santa Comba Dão, de-
pois Santa Comba Dão Viseu (com a 
designação também de A13) passan-
do por Carregai do Sal. O valor esti-
mado é de 302 milhões de euros. 
O ministro do Planeamento estará 
na região a 4 de maio para anunciar 
a decisão. 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 23,25 x 29,91 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 74735051 27-04-2018

Consensos... mas poucos 
Os deputados do PSD eleitos pelo 
círculo de Viseu consideram que 
o anúncio do Governo em requa-
lificar o IP3 é uma "solução ina-
ceitável e que não resolve o proble-
ma de segurança e mobilidade que 
existe ao nível rodoviário entre Vi-
seu e Coimbra". Acusam o Gover-
no, mas também aos partidos que o 
suportam, PS, BE e PCP, de estarem, 

"uma vez mais, a enganar e a dimi-
nuir os viseenses". 

"É uma solução que sabe a 'pouco-
chinho' e que rejeitamos perentoria-
mente. Se não há autoestrada, tem de 
haver duplicação integral do atual tra-
jeto do IP3. Qualquer solução diferen-
te é paliativa e um logro", consideram. 
Também o CDS diz que o IP3 "é 
uma derrota do centrão". Hélder 
Amaral, deputado na Assembleia da 
República e presidente da Federação 
Distrital, considera que o IP3 deve-
ria dar lugar à chamada "via dos du-
ques" - autoestrada com perfil de 
quatro vias. 

"Não aceitamos, portanto, que ago-
ra o PS. e o PSD concordem em re-
solver o problema do. IP3 através de 
uma solução que mais não é do que 

O IP3 liga Viseu 
a Coimbra e foi 
concluído há 30 

anos. É a via 
rodoviária mais 

perigosa em 
Portugal, sendo 

apelidada de 
"estrada da morte". 
Mais de 190 pessoas 

já ali perderam a 
vida 

ção ao arrepio da petição à qual dera 
apoio, dado que nesse documento 
defendiam que a solução deve in-
cluir os elementos indispensáveis à 
circulação numa via com elevadís-
simo tráfego: duas faixas em cada 
sentido, separador central, piso cor-
reto que drene as águas, iluminação 
e sinalização adequadas". 

"Os mesmos que agora decidem re-
mendar urna estrada às prestações, 
não se coibiram de concordar na 
reprogramação do Portugal 2020, 
promovendo investimentos em so-
luções de mobilidade nas áreas me-
tropolitanas de Portugal", aponta. 
Partidos políticos, associações, de-
putados, empresários, autarcas... to-
dos querem uma solução para o IP3. 
Para este itinerário principal, exi-
gem uma requalificação integral 
que acabe com os trágicos aciden-
tes que se verificam na via. Falam 
de urna estrada sem manutenção,  

com fraca sinalização e que tem es-
tado ao abandono nos últimos anos. 
Fizeram-se petições - uma das úl-
timas conseguiu mais de 18 mil as-
sinaturas - e reuniões entre respon-
sáveis. Na Assembleia da República 
entraram requerimentos por parte 
das bancadas parlamentares. Todos 
pedem urna solução. Todos culpam 
os outros por não haver decisão. 
Para a ligação Viseu/Coimbra, mui-
tas propostas já foram lançados. 
Além das obras no IP3, tem sido de-
fendida a construção de uma autoes-
trada que encurte e torne mais se-
gura a viagem entre as duas capitais. 
Uma solução defendida, por exem-
plo, pelo presidente da Câmara de 
Viseu que tem também sido urna das 
vozes a exigir a requalificação e ma-
nutenção do IP3. 
Para este itinerário, chegaram já a 
ser apresentados projetos, quer no 
governo de José Sócrates quer de 
Pedro Passos Coelho. Com  ou sem 
portagens, corredores a norte ou a 
sul, requalificação ou construção de 
um novo itinerário... tudo esteve em 
cima da mesa, nada saiu do papel. 
Agora, a confiança é de que tenha 
sido dado um passo que não vai ter 
retrocesso. "Só foi possível chegar a 
esta solução porque houve aqui um 
enorme consenso. É pela força que 
aqui foi criada que foi possível ar-
ticular com o Governo senão mais 
uma vez aconteceria o que aconte-
ceu durante anos e anos que nun-
ca se fez nada", admite, ainda as-
sim, Jorge Coelho, ex-ministro das 
Obras Públicas e atual presidente 
da Assembleia Geral da Associação 
Empresarial da Região de Viseu. 

remendar a estrada que já existe". 
O democrata-cristão critica ainda 
instituições empresariais, como a 
AIRV, e ainda a Comunidade Inter-
municipal de "patrocinar urna solu- 
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Toncit,?la 
. S. Comba 
Co m.bra • 

P.23 FEIRA DE S. MATEUS 

Mais três nomes... 
agora para dançar 
Anselmo Ralph, Richie Campbell 
e Diogo Piçarra 

P.24 

1  Finalmente somos „„b''-00  , 
de primeira 
Entrevista com os atletas 
do Viseu 2001 

JOSÉ JUNQUEIRO 

P.33 OPINIÃO 

MILHÕES 
DO  FUNICULAR"-
FOI DINHEIRO 
DEITADO FORA 

CENTRO LEAKS 
IINTOI & TRACADINuo 

IN FOGRAFIA 

P.10 
Dificuldades em investir e contratar 

51.If4)11F 

Escapadinhas em liberdade 

Oposição critica 
e pede autoestrada 

P.38 

Viriatos não se comem 

JORNAL DO CENTRO 
SEMANÁRIO DA REGIÃO DE VISEU 

António 
Figueiredo 

Diretor 

No 837 • 27 ABRIL 2018 6' F • 1,30€ (IVA INCLUIDO) 

P.2 AO CENTRO 

   

LADO 1 P3 DUPL 1 

  

AGORA É QUE VAI SER? 

AO CENTRO P.2 / REGIÃO P.6 / CULFURA P.22 / DESPORTO P.24 / ENTREVISTA P.24 / OPINIÃO P.31 / CRÍTICA P.39 
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Eduarda Macário

Classificado como imóvel de
interesse público, o  Palácio dos
Condes de Anadia, em Man-
gualde, abre sábado ao público.
Concluído o processo de  mu-
sealização e qualificação do es-
paço, a família Pais do Amaral
decidiu avançar com o projecto
de abertura do espaço ao pú-
blico apresentan do-o como um
pólo cultural capaz de cativar
mais visitantes ao concelho e à
região.

Este projecto, como explicou
Miguel Pais do Amaral, vai co-
meçar com a abertura do palá-
cio onde existe uma «colecção

de azulejos raríssima e única»,
vários quadros assinados por
Pellegrini, móveis e louças que
contam a história das famílias
ao longo dos séculos.

«Mas para mais tarde, acre-
ditamos que as visitas poderão
incluir os jardins, a mata e as
vinhas e desta forma, em vez
de termos o visitante durante
umas horas, ele passará a estar
uma manhã ou uma tarde»,
apontou Miguel Pais do Ama-
ral, desafiando o presidente da
Câmara de Mangualde a pre-
parar um conjunto de ofertas
que contribuam para manter
o turista um dia ou dois. Para
isso lançou o repto para que

todos entendam o património
como um bem precioso.  

Considerando o palácio
como uma «das jóias da coroa
do concelho e da região», o
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo,  aplau-
diu a abertura ao público e re-
conheceu que «este espaço de
história vai contribuir para a
rota turística da região Centro,
que passa a ter mais um pólo
de atracção no que à cultura
diz respeito».

Para o autarca, o palácio é
«uma peça lindíssima, única
no país», que vai colocar Man-
gualde no roteiro cultural, con-
juntamente com outros pro-

jectos que a autarquia está a
realizar através do programa
Valorizar.

Por sua vez, o ministro da
Cultura confessou-se encan-
tando com o património ri-
quíssimo que encontrou no
palácio.

«É uma jóia do Barroco por-
tuguês com inspirações italia-
nas que nos deixa a todos
muito orgulhosos», reconhe-
ceu Luís Filipe Castro Mendes,
acrescentando que «com a
abertura deste belíssimo palá-
cio, Mangualde entrará no ro-
teiro do património portu-
guês».

A entrada no palácio vai cus-
tar 10 euros e dentro em breve
a família Pais do Amaral vai
abrir uma loja onde serão ven-
didos produtos locais como o
azeite e o vinho.|

Palácio dos Condes de Anadia
abre para cativar mais turistas 
Mangualde Família Pais do Amaral recebeu o ministro da Cultura para a inauguração do palácio 
que passará a ser integrado nas rotas turísticas da região

Palácio é propriedade da família Pais do Amaral

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Ministro da Cultura 
diz que Mangualde 
“entrará no roteiro 
do património 
português”
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Freguesia de Espinho 
recebe 4.º Encontro Equestre
MANGUALDE Pelo quarto
ano consecutivo, a freguesia de
Espinho promove o Encontro
Equestre, no próximo dia 13 de
Maio, domingo, na Abadia de
Espinho.

A organização é da Junta de
Freguesia Espinho com a par-
ceria da Câmara Municipal de
Mangualde, da Charretes de
Aluguer Lampreia, da Quinta
do Azevinho-Santar, da Quinta
dos Carvalhais, do Mister Re-
boques, da Sogrape-Outeiro de
Espinho e dos Bombeiros Vo-
luntários de Mangualde.

O encontro começa pelas

9h00, com a recepção aos ca-
valeiros, no Campo de Futebol
da Abadia Espinho, e pelas
10h00 arranca o Passeio
Equestre pela freguesia. Se-
guir-se-ão dois baptismos

equestres, um pelas 11h30 e
outro pelas 14h30. 

Com início marcado para as
15h00, está a Gincana Equestre
no Campo de Futebol da Aba-
dia Espinho. |

Encontro vai decorrer em Abadia de Espinho

DR

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 24,91 x 29,91 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 74751223 30-04-2018

Eduarda Macário

Classificado como imóvel de
interesse público, o  Palácio
dos Condes de Anadia, em 
Mangualde, vai abrir as portas
ao público. Concluído o pro-
cesso de  musealização e qua-
lificação do espaço, a família
Pais do Amaral decidiu avan-
çar com o projecto de abertura
do espaço ao público apresen-
tando-o como um pólo cultu-
ral capaz de cativar mais visi-
tantes ao concelho e à região.

Este projecto, como explicou
Miguel Pais do Amaral, vai co-
meçar com a abertura do pa-
lácio onde existe uma “colec-
ção de azulejos raríssima e
única”, vários quadros assina-
dos por Pellegrini, móveis e
louças que contam a história
das famílias ao longo dos sé-
culos.

“Mas para mais tarde, acre-
ditamos que as visitas poderão
incluir os jardins, a mata as vi-

nhas e desta forma, em vez de
termos o visitante durante
umas horas, ele passará a estar
uma manhã ou uma tarde”,
apontou Miguel Pais do Ama-
ral desafiando o presidente da
Câmara Municipal de Man-

gualde a preparar um conjunto
de ofertas que contibuam para
manter o turista um dia ou
dois. 

Para isso lançou o repto para
que todos entendam o patri-
mónio como um bem pre-

cioso, apesar “dele não reivin-
dicar”, assim, como a manu-
tenção e tratamento de toda a
envolvente destes monumen-
tos do concelho.  

Considerando o palácio
como uma “das jóias da coroa

do concelho e da região", o pre-
sidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo,  aplau-
diu a abertura ao público e re-
conheceu que “este espaço de
história vai contribuir para a
rota turística da região Centro,
que passa a ter mais um pólo
de atracção no que à cultura
diz respeito".

Para o autarca, o palácio é
"uma peça lindíssima, única no
país" que vai colocar Man-
gualde no roteiro cultural, con-
juntamente com outros pro-
jectos que a autarquia está a
realizar através do programa
Valorizar, como sendo a reor-
ganização do espaço à volta da
Misericórdia, do cabo da vila
enquanto referência da história
do concelho, entre outros.

Por sua vez, o ministro da
Cultra confessou-se encan-
tando com o património ri-
quíssimo que encontrou no
palácio. “É uma jóia do Barroco

português com inspirações ita-
lianas que nos deixa a todos
muito orgulhosos”, reconhe-
ceu Luís Filipe Castro Mendes,
acrescentando que “com a
abertura deste belíssimo palá-
cio Mangualde entrará no ro-
teiro do património portu-
guês”.

A entrada no palácio vai cus-
tar 10 euros e dentro em breve
a família Pais do Amaral vai
abrir uma loja onde serão ven-
didos produtos locais como o
azeite e o vinho. São porme-
nores como 120 janelas, uma
sala de baile com um painel de
azulejos que apresenta o
mundo às avessas, um con-
junto de porcelana italiana
único no mundo e vários trajes
com dois ou três séculos que
apontam o edifício como uma
das "mais sumptuosas residên-
cias fidalgas" da Beira Alta que
o público poderá agora usu-
fruir. |

Palácio dos Condes de Anadia abre 
ao público para cativar mais turistas
Mangualde Família Pais do Amaral recebeu sábado o ministro da Cultura para a inauguração do palácio que passará a ser
integrado nas rotas turísticas da região. O projecto visa ir mais além e mostrar os jardins, a mata e dar a provar o vinho  

Palácio dos Condes de Anadia vai abrir ao público. Mais tarde, o projecto incluirá jardins, mata e vinhas

Miguel Pais do Amaral fez visita guiada ao ministro e convidados João Azevedo, Miguel Pais do Amaral e Luís Filipe Mendes

Manuel Pais do Amaral conversa com o ministro e o filho Luís Filipe Mendes tirou fotografias a tudo o que o encantou

FOTOS RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO
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A duas jornadas do fim, os viseenses
continuam a lutar pela subida, embora as hipó-
teses sejam mais matemáticas do que reais. A
vitória de ontem, em casa, faz manter viva a
esperança e “matou” os anseios do Gil Vicente,
fazendo-o descer de divisão. Página 15

Mangualde
com contas 
positivas
As contas mos-
tram um resul-
tado líquido posi-
tivo de 1.872.442
euros. Para o pre-
sidente da Câ-
mara, as contas
mostram um
exercício muito
positivo da ges-
tão em 2017  
Página 8

Palácio dos Condes
de Anadia vai abrir
portas ao público
Em Mangualde | P9

História dos 
azulejos do Rossio
contada no museu
Almeida Moreira | P13

Casa de Saúde é a
única do Centro na
rede de parceiros 
Criada pela ADSE  | P22

Diário de Viseu 
regressa dia 2
O Diário de Viseu não se publica
amanhã, regressando com a edição
do dia 2. Aos leitores, anunciantes e
amigos, a equipa do Diário de Viseu
deseja um óptimo 1 de Maio.

Guarda promove 
o turismo ibérico
Até amanhã | P12

Arai Hiroki vence
em Mortágua
Rali  | P18

TONDELA VENCE BENFICA
E CARIMBA MANUTENÇÃO 

Académico vence
em casa e ainda
quer sonhar 

Nem a chuval
estragou festa dal
bênção das pastasl

O adro da Sé de Viseu encheu por completo e o Bispo D. Ilídio Leandro aproveitou a
cerimónia para apontar aos finalistas um caminho de fé e de esperança Página 2

Auriverdes alcançaram os 38 pontos e deixaram o Benfica praticamente fora da luta pelo título. O Tondela até começou a
perder mas depois fez, como sublinhou o treinado Pepa, “uma exibição quase perfeita” Página 16
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D.R.

Saldo positivo nas
contas da autarquia
de Mangualde
Relatório Exercício de 2017 reduz ainda a dívida em quase
780 mil euros
A Assembleia Municipal de
Mangualde aprovou na
quinta-feira passada, por
maioria, as contas de gerência
de 2017. 

As contas demonstram um
resultado líquido positivo de
1.872.942,90 euros e uma re-
dução da dívida global da au-
tarquia em 779 644,02 euros.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, as
contas de 2017 “representam
um exercício muito positivo da
gestão e actividade municipal
que tem vindo a ser apanágio
deste executivo e que se tra-
duzem num reforço cada vez
maior da sustentabilidade fi-
nanceira do município”. João
Azevedo afirma ainda que “a
autarquia tem hoje a sua situa-
ção financeira equilibrada e
prepara-se para o maior inves-
timento de sempre no conce-
lho”.

“Estamos muito satisfeitos”
“Saímos em 2016 do sanea-

mento financeiro a prepará-

mos um plano de investimen-
tos sustentado e estruturado
em fundos comunitários e hoje
só é possível a sua execução
porque temos músculo finan-
ceiro para a sua execução fruto
de resultados positivos os úl-
timos anos e também de um
forte decréscimo na dívida do
município que hoje se encon-
tra ao nível de 2004/2005. Es-

tamos muito satisfeitos, mas
sabemos que o investimento
que aí vem constitui um desa-
fio muito grande para exercí-
cios futuros na gestão da au-
tarquia”, acrescentou ainda o
autarca de Mangualde.

A bancada parlamentar do
PSD absteve-se e o membro
da Assembleia Municipal do
PCP votou contra. |

João Azevedo mostrou-se satisfeito com os resultados
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A duas jornadas do fim, os viseenses
continuam a lutar pela subida, embora as hipó-
teses sejam mais matemáticas do que reais. A
vitória de ontem, em casa, faz manter viva a
esperança e “matou” os anseios do Gil Vicente,
fazendo-o descer de divisão. Página 15

Mangualde
com contas 
positivas
As contas mos-
tram um resul-
tado líquido posi-
tivo de 1.872.442
euros. Para o pre-
sidente da Câ-
mara, as contas
mostram um
exercício muito
positivo da ges-
tão em 2017  
Página 8

Palácio dos Condes
de Anadia vai abrir
portas ao público
Em Mangualde | P9

História dos 
azulejos do Rossio
contada no museu
Almeida Moreira | P13

Casa de Saúde é a
única do Centro na
rede de parceiros 
Criada pela ADSE  | P22

Diário de Viseu 
regressa dia 2
O Diário de Viseu não se publica
amanhã, regressando com a edição
do dia 2. Aos leitores, anunciantes e
amigos, a equipa do Diário de Viseu
deseja um óptimo 1 de Maio.

Guarda promove 
o turismo ibérico
Até amanhã | P12

Arai Hiroki vence
em Mortágua
Rali  | P18

TONDELA VENCE BENFICA
E CARIMBA MANUTENÇÃO 

Académico vence
em casa e ainda
quer sonhar 

Nem a chuval
estragou festa dal
bênção das pastasl

O adro da Sé de Viseu encheu por completo e o Bispo D. Ilídio Leandro aproveitou a
cerimónia para apontar aos finalistas um caminho de fé e de esperança Página 2

Auriverdes alcançaram os 38 pontos e deixaram o Benfica praticamente fora da luta pelo título. O Tondela até começou a
perder mas depois fez, como sublinhou o treinado Pepa, “uma exibição quase perfeita” Página 16
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Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da ação "Dormir com Livros", um serão de
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera". A iniciativa teve início às 21h00 do dia
28 de abril e terminou na manhã seguinte. Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de cem pessoas,
sendo que metade dormiu depois com os livros na Biblioteca. Esteve ainda presente o vereador da
Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
Este espetáculo dividiu-se em duas partes. Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentou "Folhas
de Primavera". Seguiu-se uma ceia partilhada, uma maratona de contos com a participação de
crianças e respetivos acompanhantes e vários jogos/ateliês. A atividade terminou com o pequeno
almoço na manhã de 29 de abril.
 
Este ano foi a 12.ª edição do "Dormir com Livros", que em 2018 teve a Primavera como tema. Nesta
atividade, as crianças, sempre acompanhadas por um adulto, tiveram de trazer o pijama, a almofada,
o colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes foi pedido para trazerem um doce
ou salgado para a ceia.
 
1 Maio, 2018
 
José Silva
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Meia centena de crianças dormiram com os livros em Mangualde
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Prazeres
 
Meia centena de crianças dormiram com os livros em Mangualde
 
Por centrotv - 1 Maio, 2018 0 129
 
Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da ação "Dormir com Livros", um serão de
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera".
 
A iniciativa teve início às 21h00 do dia 28 de abril e terminou na manhã seguinte. Estiveram presentes
nesta iniciativa cerca de cem pessoas, sendo que metade dormiu depois com os livros na Biblioteca.
Esteve ainda presente o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
Este espetáculo dividiu-se em duas partes. Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentou "Folhas
de Primavera". Seguiu-se uma ceia partilhada, uma maratona de contos com a participação de
crianças e respetivos acompanhantes e vários jogos/ateliês. A atividade terminou com o pequeno
almoço na manhã de 29 de abril.
 
Este ano foi a 12.ª edição do "Dormir com Livros", que em 2018 teve a Primavera como tema. Nesta
atividade, as crianças, sempre acompanhadas por um adulto, tiveram de trazer o pijama, a almofada,
o colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes foi pedido para trazerem um doce
ou salgado para a ceia.
 
2018-05-01 17:48:25+00:00
 
centrotv
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Consciente de que as colecti-
vidades musicais de expressão
local dinamizam o espaço pú-
blico, asseguram a transmissão
de conhecimentos necessários
à prática musical e geram ex-
periências que persistem de-
pois na memória colectiva,
uma equipa do Departamento
de Comunicação e Arte (De -
CA), da Universidade de Aveiro
(UA), debruça-se sobre elas na
investigação “A nossa música,
o nosso mundo: as bandas fi-
larmónicas, associações musi-
cais e colectividades locais
(1880-2018)”.

O objecto deste estudo de
âmbito nacional é o “saber-fa-
zer musical que é voluntaria-
mente tecido em associações/
colectividades musicais”. O es-
tudo tem como enfoque privi-

legiado as bandas filarmónicas,
mas também outras colectivi-
dades como ranchos folclóri-
cos e coros, “instituições que,
apesar de terem uma grande
participação na vida dos por-
tugueses ao longo de séculos,
só desde o virar do século têm
conquistado um continuado
interesse académico”, constata
a equipa de investigação na si-
nopse do projecto. 

A inexistência de estudos an-
teriores “deve-se à persistência
nos estudos musicológicos em
Portugal de um paradigma es-
sencialista da cultura que rejeita
as práticas que se encontram
entre os dois pólos – elites ar-
tístico-culturais e o ‘povo’ – e
da violência simbólica de uma
cultura dominante e saber aca-
démico que tem desclassifi-

cado práticas de entre-lugares”,
escreve-se ainda na sinopse.

Rosário Pestana, professora
do Departamento de Comuni-
cação e Arte da UA e coorde-
nadora do estudo, considera
mesmo que estas práticas mu-
sicais de expressão local são
“estruturantes da sociedade lo-
cal”. Estas colectividades e os
seus membros e impulsiona-
dores mobilizam a comuni-
dade em diversos momentos
marcantes, criam o contexto
necessário para que essas ma-
nifestações aconteçam, são im-
portantes – em alguns casos,
mesmo fundamentais – na for-
mação ao longo da vida e na
formação musical inicial… No
fundo, levam a população atrás
de si e dinamizam o espaço pú-
blico, assinala a investigadora.

Estudar uma 
realidade na sombra

No âmbito do projecto, um
grupo de investigadores está a
desenvolver trabalho de cam -
po em diferentes geografias.
Essa linha de investigação cru -
 za-se com uma outra que visa
quantificar este fenómeno. 

Nes se sentido, está em curso
o mapeamento da actividade
musical associativa, tendo
sido já identificados centenas
de grupos e iniciada a aplica-
ção de in quéritos. Para além
do Instituto de Etnomusico-
logia - Centro de Estudos em
Música e Dança (INET-md), que
agrega investigadores da UA e
da Universidade Nova de Lisboa
(UNL), a parceria que tornou
pos sível o projecto envolve
ainda o ISCTE, o Instituto Poli-

técnico do Porto e o Centro em
Rede de Investigação em An-
tropologia (CRIA), da Univer-
sidade de Lisboa.

Um dos resultados espera-
dos é o mapeamento da acti-
vidade musical nos eventos ex-
traordinários que marcam os

calendários de festas locais e o
conhecimento das pessoas en-
volvidas nestas colectividades
musicais. Aliás, muitos destes
membros exercem a actividade
em regime não profissional.

Este estudo de âmbito na-
cional está a ser aprofundado
em diversas vertentes, nomea-
damente o estudo das práticas
de ensaio, o estudo da docu-
mentação reunida e dos arqui-
vos dessas colectividades, ou
a evolução do estatuto de cer-
tas figuras, pouco conhecidas,
que emergiram deste movi-
mento e que, mais tarde, se
tornaram músicos profissio-
nais.

Mangualde: um 
caso paradigmático

Estas duas últimas vertentes
estão a ser trabalhadas no âm-
bito do doutoramento de Mar-
garida Cardoso, à escala do
município de Mangualde, ela
própria descendente ou fami-
liar de membros, dirigentes e
formadores de bandas filarmó-
nicas. 

Margarida Cardoso apren-
deu música e cresceu em ban-
das filarmónicas.

A doutoranda da UA estuda
seis bandas filarmónicas do
município de Mangualde, duas
delas já extintas (bandas de
Mangualde e de Abrunhosa do
Mato), e tem vindo a constatar
a importância que o movi-
mento de emigração teve na
evolução e existência destas
colectividades e a analisar a
forma como enfrentam o de-
safio da mudança para as ac-
tuais necessidades de ensino,
de repertório e de financia-
mento.

Neste contexto, ressalta a fi-
gura pouco conhecida de José
dos Santos Pinto que cresceu
no ambiente das bandas filar-
mónicas e, mais tarde, consti-
tuiu com colegas um grupo de
jazz, tendo evoluído para mú-
sico profissional e membro do
Quinteto de Sopros da Emis-
sora Nacional. |

Investigação coordenada
pela UA estuda colectividades
musicais de expressão local
Levantamento Equipa do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 
debruça-se sobre as bandas, grupos folclóricos, coros e outros agrupamentos musicais locais

Banda de Abrunhosa do Mato Jazz Band Azuraras - Mangualde

Banda de Mangualde José dos Santos Pinto

FOTOS: D.R.
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Mangualde: Ministro da Cultura inaugurou visitas guiadas ao Palácio dos Condes de
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CulturaRegiãoMangualde
 
Mangualde: Ministro da Cultura inaugurou visitas guiadas ao Palácio dos Condes de Anadia
 
1 Maio, 2018 0 50
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
(Foto: Palácio Condes de Anadia)
 
Luís Filipe Castro Mendes, ministro da Cultura, deslocou-se este sábado, dia 28 de abril, a Mangualde
para a inauguração das visitas guiadas ao Palácio dos Condes de Anadia.
 
Numa sessão que contou com a presença do presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo, e de
Miguel Paes do Amaral, o seu proprietário, o ministro referiu que vai apoiar este projeto que agora
nasce em Mangualde. E em colaboração com a câmara e com os proprietários deixou claro que tudo
fará para que este espaço se torne num importante polo do Barroco português.
 
Miguel Paes do Amaral quer que o palácio se torne num importante destino turístico e o presidente da
autarquia referiu que este palácio pertence ao conjunto das 'joias das coroa' de Mangualde.
 
Os horários de visitas serão os seguintes, de duração aproximada de 45 minutos:
 
Terça a Sábado às 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 15h00, 16h00 e 17h00.
 
Encerrado das 14h00 às 15h00.
 
Domingos apenas para grupos com marcação prévia.
 
Segunda-feira fechado.
 
Bilhetes
 
Adultos - 10,00 Eur
 
Crianças até 12 anos acompanhadas pelos Pais - 5,00 Euros
 
2018-05-01 20:00:23+00:00
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Cerca de meia centena de crianças de Mangualde dormiram com livros
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Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da ação "Dormir com Livros", um serão de
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera". A iniciativa teve início às 21h00 do dia
28 de abril e terminou na manhã seguinte. Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de cem pessoas,
sendo que metade dormiu depois com os livros na Biblioteca. Esteve ainda presente o vereador da
Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
Este espetáculo dividiu-se em duas partes. Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentou "Folhas
de Primavera". Seguiu-se uma ceia partilhada, uma maratona de contos com a participação de
crianças e respetivos acompanhantes e vários jogos/ateliês. A atividade terminou com o pequeno
almoço na manhã de 29 de abril.
 
Este ano foi a 12.ª edição do "Dormir com Livros", que em 2018 teve a Primavera como tema. Nesta
atividade, as crianças, sempre acompanhadas por um adulto, tiveram de trazer o pijama, a almofada,
o colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes foi pedido para trazerem um doce
ou salgado para a ceia.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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O Partido Socialista de 
Miranda do Corvo inau-
gurou uma nova sede, 
no Edifício Isidoro, onde 
era a antiga Casa do 
Benfica, e chamou “pesos 
pesados” a nível distrital, 
como Pedro Coimbra, 
Tiago Esteves da 
Juventude Socialista, e 
nacional, João Azevedo, 
Secretário Nacional 
do PS e presidente da 
Câmara de Mangualde, 
dia 29 de abril

EUGÉNIO DE LEMOS

A mudança da sede foi ex-
plicada ao Mirante pelo presi-
dente da concelhia do PS, Rui 
Godinho:

“A antiga sede estava cedi-
da pela Ana Gouveia[ junto à 
Fonte dos Amores], que en-
tretanto vendeu o edifício já 
há algum tempo. O novo pro-
prietário pediu-nos para entre-
gar o local. Depois das eleições 
para a concelhia em janeiro, 
comprámos este sítio, com 50 

m2, onde já fizemos uma reu-
nião do secretariado em finais 
de abril”.

“É uma localização central, 
não está escondida, conhecida 
por toda a gente e em frente a 
Câmara Municipal, mas reser-
vado, além de que precisáva-
mos de mais espaço. De resto 
há neste espaço uma homena-
gem a antigos atuais autarcas”.

Na inauguração da nova 
sede, para além dos nomes já 
citados, estavam naturalmen-
te, o presidente da Câmara de 
Miranda, Miguel Baptista, o 

presidente da Assembleia Mu-
nicipal, João Mourato, o pre-
sidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Araújo, José Ale-
xandre, presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Nova, o 
comandante dos bombeiros, 
Fernando Jorge, o presiden-
te da bancada socialista, José 
Mário Gama, e o presidente 
da Juventude Socialista de Mi-
randa, João Paiva, para além 
de militantes e simpatizantes 
socialistas.

Dos vários discursos, des-
taque para o de Pedro Coim-

bra, que, entre outras, falou 
das “perspetivas fortes que se 
confirmaram nas autárquicas 
de 1 de outubro, em que pe-
dimos um aval de confiança”, 
mas também do “muito traba-
lho que os militantes precisam 
fazer pois a 2 de maio 2019 te-
mos as europeias e legislativas, 
que queremos ganhar ambas”, 
ou de Joana Paiva, líder da JS 
de Miranda que afirmou de-
ver “o PS aproximar-se ain-
da mais dos mais velhos aos 
mais novos, para a dinamiza-

ção do concelho face às autár-
quicas onde vamos ter um PS 
mais forte”. 

José Mário Gama congra-
tulou-se com “a nova casa do 
PS em Miranda do Corvo, 
esta, sem esquecer de onde 
viemos, história que merece 
ser contada, tendo em conta 
o excelente trabalho de Mi-
guel Baptista”. Já Rui Godinho 
exprimiu “satisfação, comum 
a todos”, e referiu que a nova 
sede “faz todo o sentido, o es-
paço existe por causa de todos 

vós, José Mário Gama e Mi-
guel Baptista foram um fator 
que marcou as mudanças po-
líticas em Miranda do Corvo.

O secretário nacional do 
PS, João Azevedo, falou so-
bre António Costa, “que é 
uma inspiração para todos 
nós e deixou a sua marca” e 
abordou também a questão da 
“resolução definitiva da nova 
linha do Ramal da Lousã no 
novo quadro”, prestando tam-
bém homenagem, referindo-
-se a Sebastião da Cruz Lopes, 
como “pai do PS em Miranda”.

Ainda quanto à Zona Cen-
tro, João Azevedo elogiou Rui 
Godinho falando de um traba-
lho de “confiança”, sem esque-
cer de agradecer a Ana Gou-
veia “que durante anos ajudou 
o PS na sede concelhia”, con-
cluindo com o novo Quadro 
Comunitário de Apoio, “pelo 
qual devemos lutar para uma 
distribuição justa dos fundos”.

No final do ato inaugural, 
dirigentes, militantes e sim-
patizantes juntaram-se no 
pátio para saborear entreme-
adas e febras acompanhadas 
com tinto.

PS de Miranda do Corvo inaugurou nova sede no Edifício Isidoro

E chamou “pesos pesados” a nível distrital e 
nacional para o evento

Rui Godinho e Miguel Baptista não escondem a satisfação João Azevedo, Miguel Baptista e Pedro Coimbra junto ao quadro com 
fotos dos antigos e atuais autarcas socialistas
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SEMANA ABERT@ STEM DISCOVERY WEEK 2018 
Decorreu durante a tarde da passada segunda-feira, 
dia 23 de abril, na Escola Secundária Felismina 
Alcântara, a sessão de abertura da 'Semana Abert@ 
STEM Discovery Week 2018'. Nesta sessão, 
estiveram presentes o Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Diretor-
Geral da Direção Geral da Educação, José Vítor 
Pedroso, o Diretor do Agrupamento de Escolas, 
Agnelo Figueiredo, o Diretor do Centro de Formação 
EDUFOR, José Miguel Sousa e os oradores Juan 
Luis Gõmez e Alexandre Marques, este último aluno 
do 8-° ano do Agrupamento Escolas de Nelas. 
Foi também assinado, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mangualde, um protocolo entre 
as entidades promotoras da Academi@ STEM  

Mangualde: o Município de Mangualde, a Direção-
Geral da Educação, o Agrupamento de Escolas 
Mangualde, o Centro de Formação EDU FOR, 
três empresas (Patinter S.A., CBI — Indústria de 
vestuário S.A. e Mangual Técnica — Indústria 
Metalomecânica Lda.) e um Instituto de Investigação 
(SalivaTec — Infraestrutura do Centro de Investigação 
Interdisciplinar em Saúde — Viseu, da Universidade 
Católica Portuguesa). 
Segundo João Azevedo, "esta é uma aposta que o 
Município fez e que representa um grande esforço 
para Mangualde". O Presidente da autarquia 
acrescentou que este projeto visa, mais do que 
combater o insucesso escolar, valorizar o sucesso 
escolar, através de novas formas de educar, de  

ensinar, de partilhar conhecimentos, modernizando o 
sistema de ensino através de currículos alternativos. 
Este projeto, que já está a ser implementado, destina-
se a todos os alunos e professores do Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, com maior incidência nos 
níveis escolares onde existe mais insucesso escolar 
(1.° e 3.° Ciclo do Ensino Básico). 
Na Academi@ STEM, as crianças serão 
acompanhadas por técnicos especializados, numa 
coordenação da Câmara Municipal de Mangualde, 
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centros de 
Formação. Está ainda envolvido o tecido empresarial 
do concelho, que reconhece assim a importância de 
formar os mais novos para as exigências do futuro. 
Esta semana de abertura da Academi@ STEM (23 a 
27 de abril) visa proporcionar momentos de reflexão 
e de apresentação do projeto, num ambiente inovador. 
Contará com várias conferências, workshops, 
laboratórios abertos, atividades STEM, visitas, entre 
outros. 
ACADEMI@ STEM 
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para 
trabalhar a educação das áreas da Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática de uma forma 
mais integrada e agregadora. Este é um projeto do 
Município de Mangualde, destinado ao Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio 
do EduFor. Tem como principal objetivo promover 
o sucesso escolar, preparando os estudantes de 
hoje para o mercado de trabalho do amanhã, sendo 
financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da 
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões. 
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas 
do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática (em inglês Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics). Este novo conceito 
tem a função não só de identificar as quatro 
áreas, mas também de interligá-las, incentivando a 
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação 
prática da aprendizagem. 
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212  ANIVERSARIO DA ASSOCIAÇAO DOS EX- 
COMBATENTES BEIRÕES 
Mangualde acolheu no domingo, dia 29 de abril, 
mais um encontro de ex-combatentes. Na cerimónia, 
onde participaram mais de meia centena de pessoas, 
marcaram presença o Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente 
da União de Freguesias de Mangualde, Marco 
Almeida, o comandante do Destacamento da Guarda 
Nacional Republicana de Mangualde, Capitão Hugo 
Campos, o representante do Regimento de Infantaria 
de Viseu, e presidentes de várias delegações de 
Associações de Ex-Combatentes. 
Após a concentração, na sede da Associação de 

Ex-Combatentes Beirões de Mangualde, e de 
um pequeno convívio entre os sócios, seguiu-
se uma missa dedicada a todos os combatentes 
mortos serviço da nação. De seguida, os participantes 
dirigiram-se à rotunda onde está o Monumento de 
Homenagem aos Ex-Combatentes Beirões e foram 
depositas coroas de flores feita a evocação dos 
nomes de todos os ex combatentes que já faleceram, 
em guerra ou posteriormente e a entoação do hino 
nacional em memória dos irmãos de guerra. As 
celebrações terminaram num almoço convívio num 
restaurante da cidade 
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ENCONTRO EQUESTRE 
da freguesia de espinho 

13 DE MAIO. DOMINGO — ABADIA DE ESPINHO 
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4.2  ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE 
ESPINHO 
Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho 
promove o Encontro Equestre da Freguesia de 
Espinho, no próximo dia 13 de maio, domingo, 
na Abadia de Espinho. A organização é da Junta 
de Freguesia Espinho com a parceria da Câmara 
Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer 
Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta 
dos Carvalhais, do Mister Reboques, da Sogrape-
Outeiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde. 
O encontro começa pelas 9h00, com a receção aos 
cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia Espinho, 
e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela 
Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois Batismos 
Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. 
Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre no 
Campo de Futebol da Abadia Espinho. 
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LIGAÇAO ENTRE VISEU E COIMBRA COM PERFIL 
DE AUTOESTRADA EM 85% DO TRAJETO E SEM 
PORTAGENS 
"Um pouco aquém dos nossos desejos" mas 
satisfeitos 
Foi entre o viaduto sobre o IP3 e a rotunda dos 
combatentes do Ultramar, em Tondela, que os promotores 
do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada 
do Itinerário principal entre Viseu e Coimbra se 
congratularam por esta via entre Viseu e Coimbra ir ser 
requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de 
autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens. 
A solução tinha sido apresentada numa reunião 
realizada na sexta-feira, 20 de abril, entre o ministro 
do Planeamento, Pedro Marques, e autarcas das 
Comunidades Intermunicipais (CIM) de Viseu e 
de Coimbra e o Conselho Regional do Centro. Em 
conferência de imprensa, na passada segunda-feira, 23 
de abril, o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério 
Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da 
mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual 
IP3, que representa um investimento de 134 milhões de 
euros. 
Para o dirigente e presidente da Câmara de Carregai do  

Sal (PS) a solução "está um pouco aquém" do desejado, 
mas "com os estudos que vão ser feitos, tudo isso será 
melhorado", sendo por isso "uma notícia bastante boa", 
que representa "uma melhoria substancial" para os que 
transitam naquela via. 
Na presença de outros autarcas da região e os 
presidentes da Associação Empresarial da Região de 
Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro, Rogério 
Abrantes explicou que, numa primeira fase, o I P3 terá 
quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas 
(2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%. Para o 
autarca "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com 
a intenção de virem a ser reduzidos, já não se aceita um 
troço com uma faixa de cada lado por isso "tem que ser 
revisto e melhorado durante a execução do projeto" 
TONDELA PEDE ACORDO PARLAMENTAR PARA 
NÃO HAVER VOLTA ATRÁS 
Para o presidente da Câmara Municipal de Tondela, 
José António Jesus (PSD), a solução apresentada para 
requalificar o I P3 "não é a ideal, mas é a solução possível 
no quadro em que vivemos", na esperança de que o  

Governo seja razoável "para que os constrangimentos 
sejam ultrapassados", quer na duplicação das vias 
nas pontes, quer na zona da Livraria do Mondego, em 
Penacova, impondo-se também que "esta decisão seja 
suportada por um acordo parlamentar, para que não seja, 
de novo, questionada a estratégia por novos governos:' 
Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque 
infelizmente não conseguimos ter um corredor duplo 
em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao 
país e às pessoas", considerou o Presidente da Câmara 
de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João 
Azevedo (PS), acreditando que é "uma opção de consenso 
da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos 
anseios" de autarcas, associações e piRipulação. 
EMPRESÁRIOS APROVAM SOLUÇA() NUM PAIS 
QUE NÃO É RICO 
O Presidente da AIRV, João Cotta, admitiu que a solução 
"permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os 
problemas que o IP3 te", tendo em conta que Portugal não 
é um pais rico. João Cotta anunciou que a petição lançada 
pelo Movimento recolheu mais de 18 mil assinaturas, um 
sinal de demonstração "clara" do envolvimento de todos. 
Durante a conferência de imprensa foi anunciado que 
o Ministro do Planeamento e Infraestrutura estará "a 
curto prazo" na região a apresentar a obra e a sua 
calendarização. 

in Jornal da Beira 
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MINISTRO DA CULTURA EM MANGUALDE 
ABERTURA AO PÚBLICO DO PALÁCIO DOS CONDES 
DE ANADIA DECORREU NO SÁBADO, DIA 28 DE ABRIL 
No passado sábado, dia 28 de abril, o Ministro 
da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes esteve em 
Mangualde para assinalar a abertura ao público do 
Palácio dos Condes de Anadia. O momento contou 
ainda com a presença do proprietário Eng.° Paes 
do Amaral, dos seus pais Conde Manuel Paes do 
Amaral e Condessa Mafalda da Câmara, bem com do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, que enalteceu este momento sublinhando 
que "este palácio é um magnifico exemplo privado 
do barroco setecentista em Portugal que todos 
gostaríamos que estivesse aberto a visitas e agora 
isso é uma realidade. O Palácio dos Condes de 
Anadia pertence ao conjunto de loias da coroa' 
do nosso território. Mangualde e a região vão ter 
certamente mais visitantes". Este é um momento "vai  

permitir que Mangualde reforce a sua rota turística", 
sublinha ainda o autarca mangualdense. 
PALÁCIO DOS CONDES DE ANADIA EM 
MANGUALDE 
As origens da Casa dos Paes do Amaral, em 
Mangualde, remontava a finais do século XVI, tendo 
sido engrandecida a partir de 1644, quando Gaspar 
Paes do Amaral, Capitão-Mor de Mangualde, instituiu 
em vinculo a Capela que possuía nos termos da vila, 
localizada defronte do senado e consagrada a S. 
Bernardo. 
No primeiro quartel do séc. XVIII, Simão Paes do 
Amaral, mandou reedificar a antiga casa — obras que 
seriam continuadas por seu filho Miguel Paes do 
Amaral, Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da Ordem de 
Cristo, e Senhor Donatário da Vila de Abrunhosa, etc. 

Estas grandes obras que transformariam a pequena 
casa com Capela num dos mais importantes Palácios 
barrocos em Portugal, foram efetuadas ao longo de 
aproximadamente de um século, só sendo concluídas 
no tempo de Simão Paes do Amaral Quifel Barberino 
(+ 1807). Em princípios do século XIX, o Palácio 
de Mangualde era conhecido por Casa dos Paes do 
Amaral mas, pelo casamento de Manuel Paes do 
Amaral de Almeida e Vasconcelos Quifel Barbarino, 
10.° Senhor da Casa de Mangualde, com sua sobrinha 
D. Maria Luiza de Sá Pereira de Menezes de Mello 
Sottomayor, 3.' Condessa de Anadia, passou a ser 
conhecido por "Palácio Anadia". 
Várias figuras históricas passaram por este Palácio, 
como o Marechal Massena, Príncipe d'Essling 
comandante do exército francês que, em 1810, 
invadiu Portugal pela terceira vez, ou o El-Rei D. Luiz 
I, que o visitou em 1882 quando da inauguração do 
Caminho de Ferro da Beira Alta e mais tarde El — Rei 
D. Carlos I. 
Caracterizado por uma marcante fachada ocidental, 
por uma italianizante fachada sul e por uma fachada 
nascente acastelada, pelas suas cantarias, pelos 
azulejos setecentistas, e obras de pintores como 
Pellegrini, Giagenti, ou Lanzarotto, o Palácio Anadia 
é, em Portugal, um dos mais importantes exemplos 
da arquitetura senhorial setecentista. O Palácio tem 
uma quinta adjacente com Parque e seus jardins, 
e uma Mata plantada no século XVIII. O Conjunto 
arquitetónico está classificado como "Imóvel de 
Interesse Público". 
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JOVENS ALUNOS EMPREENDEDORES PARTICIPARAM 
NO CONCURSO DE IDEIAS PARA O SETOR PRIMÁRIO 
DO CLDS3G 
O CLDS3G de Mangualde realizou, no passado dia 
23 de Abril, no Auditório da Escola Secundária Fe-
lismina Alcântara, o Concurso de Ideias para o Setor 
Primário, dirigido aos alunos do ensino secundário. 
A abertura da sessão contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, que realçou a importância da organização 
deste tipo de eventos, por estimular o empreendedo-
rismo nos jovens. Destacou ainda o fator diferencial 
deste concurso pelo facto de sensibilizar a comunida-
de escolar para o setor primário. 
Estiveram também presentes, o Vereador da Câmara 
Municipal para a educação e agricultura, Rui Jor-
ge Figueiredo Costa, o representante da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo (CCAM), Marcelo Almeida, a  

representante do Agrupamento de Escolas de Man-
gualde (AEM), Rosa Garcia, o representante da Obra 
Social Beatriz Pais — Raul Saraiva, Ricardo Amaral 
(OSBPRS), a representante da Cooperativa Agro-Pe-
cuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE), Ana 
Luisa Santos, todos elementos constituintes do júri, 
que avaliou os projetos a concurso. 
Na iniciativa participaram 12 alunos da Escola Secun-
dária Felismina Alcântara, com 5 ideias de negócio: 
"Sidra do Castelo", "Beliçafrão", "RisoNatur", "Viabijera" 
e "BioYourself". Após a apresentação, houve ainda 
tempo para um momento de magia, com Daniel Oli-
veira. 
A sessão terminou com a entrega dos prémios. "Sidra 
do Castelo" foi o projeto vencedor, "BioYourself" ven- 

ceu o segundo prémio, e o terceiro prémio foi entre- 
gue à ideia "Beliçafrão". 
As ideias foram avaliadas tendo em consideração 
o fator inovação, criatividade, originalidade, impacto 
económico para a região, exequibilidade da ideia e 
a capacidade de dar origem ao aparecimento de um 
novo produto/serviço com novas características ou 
acrescentar fatores inovadores a um produto/serviço 
já existente. 
Este desafio teve por objetivo estimular a capacidade 
de iniciativa e de criatividade nos jovens, desenvolver 
o espírito empreendedor e potenciar a criação de 
projetos de auto-sustentabilidade no setor primário, 
promovendo também a fixação de indivíduos no con-
celho. 
Neste sentido e, numa fase prévia ao concurso, foram 
realizadas visitas de estudo, com alunos do ensino 
secundário, a algumas quintas de sucesso, como a 
Quinta do Vilar e a Quinta do Salgueiro, assim como 
a unidades de turismo de renome, Casa da Ínsua e 
Casa de Darei, que associam o lazer a atividades no 
setor primário. 
O CLDS3G agradece a colaboração e disponibilida-
de do Agrupamento de Escolas de Mangualde, na 
pessoa do Diretor, Agnelo Figueiredo, do sub-Diretor, 
Fernando Espinha, da coordenadora do empreen-
dedorismo, Sara Sousa, e de todos os docentes que 
acarinharam e participaram nesta iniciativa. 
Esta atividade foi dinamizada no âmbito da atividade 
13, do Eixo I "Emprego, Formação e Qualificação", 
do projeto CLDS 3G Mangualde, e decorreu de uma 
estreita parceria com o AEM, a Câmara Municipal de 
Mangualde, a COAPE, a CCAM e a OSBPRS. 
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ENTREGA PRÊMIOS 
AOS VENCEDORES DOS CONCURSOS LITERÁRIOS 
`DIA DO PAI' E 'DIA DA MÃE' 
Decorrerá, na Papelaria Adrião, em Mangualde, no 
dia 11 de maio (sexta-feira), a cerimónia de entrega 
de prémios aos vencedores dos Concursos Literários 
"Dia do Pai" e "Dia da Mãe". O momento tem início 
marcado para as 21 h00 e contará ainda com um 
momento musical protagonizado pela escritora Olinda  

Beja e pelo músico Filipe Santo e com a inauguração 
da exposição de Vítor Lopes. Parte das vendas das 
obras deste autor reverterão a favor do Núcleo de 
Pais em Rede de Mangualde. 
Os primeiros classificados destes dois concursos 
receberão um Cruzeiro no Douro para duas pessoas  

(Intemporal Odisseia). Os segundos classificados 
receberão um voucher de livros, no valor de 80 euros 
cada (Papelaria Adrião) e os terceiros classificados 
poderão usufruir de um jantar para quatro pessoas 
no Restaurante Galitos. Todos/as os/as participantes 
receberão um certificado de participação. 
Os resultados dos concursos serão divulgados no 
site da Câmara Municipal de Mangualde, na imprensa 
regional e os/as concorrentes premiados serão 
informados/as dos resultados através de contacto 
escrito ou telefónico. 
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MANGUALDE 
ASSINALOU DIA 
DOS MONUMENTOS 
E SÍTIOS COM 
COLOCAÇÃO DE NOVOS 
VINIS NOS MARCOS 
PROMOCIONAIS DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL 
DO CONCELHO 
O Município de Mangualde, através do Gabinete de 
Gestão e Programação do Património Cultural —
Pelouro da Cultura, assinalou o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, com a colocação de novos vinis 
nos marcos promocionais do património cultural de 
Mangualde. Os marcos promocionais são um convite 
à visita daqueles e dos restantes monumentos do 
concelho. 
Dispostos ao longo da Avenida Senhora do Castelo, 
aqueles marcos divulgam alguns exemplares do vasto  

e rico património do território. Ali podemos ver e ler 
sobre o Palácio Condes de Anadia, Dólmen de Cunha 
Baixa, Torre Medieval de Gandufe, Igreja Matriz de 
São Julião e Ermida de Nossa Senhora do Castelo, 
A Câmara Municipal de Mangualde, desde o ano de 
2010, tem desenvolvido atividades no âmbito deste 
dia comemorativo da identidade cultural de todos os 
mangualdenses. 

DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E 
SÍTIOS 
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é 
uma iniciativa do ICOMOS (Conselho Internacional 
dos Monumentos e Sítios) e tem, em Portugal, a 
coordenação geral da sua comemoração na Direção 
Geral do Património Cultural e do ICOMOS Portugal. 
As instituições gestoras de património, como as 
Câmaras Municipais, por exemplo, e outras entidades, 
públicas ou privadas, podem juntar-se a essa 
efeméride com as mais diversas iniciativas. 
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CENTRO DA CIDADE PINTADO DE AZUL 
O mês de abril foi assinalado como o Mês Internacional 
da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, e 
Mangualde promoveu diversas iniciativas em prol do 
bem-estar e desenvolvimento integral das crianças 
do concelho. De entre as atividades desenvolvidas 
destaca-se o teatro "E se fosse contigo", que teve 
lugar na Biblioteca Municipal de Mangualde, nos 
dias 20 e 27 de abril, destinado a turmas do 1° ciclo 
do concelho. A representação abordou os temas do 
bullying e da violência doméstica, dinamizados pela 
Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, Maria 
José Coelho, pelo Cabo Figueiredo e o Cabo Lopes, 
da Escola Segura da GN R de Mangualde, e ainda 
com a colaboração dos jovens da turma de Teatro da 
AMARTE. 
A CPCJ de Mangualde marcou ainda presença na  

reunião da Assembleia Municipal, no passado dia 26 
de abril, com uma exposição de laços azuis itinerantes, 
com o objetivo de sensibilizar os demais presentes 
para a problemática dos Maus Tratos na Infância. Desta 
forma, foi entregue um laço a cada participante, bem 
como a história do laço à Presidente da Assembleia e 
ao Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 
Em parceria com o Agrupamento de Escolas, a 
CPCJ de Mangualde promoveu uma caminhada que 
envolveu 1800 alunos e que culminou na construção 
do laço azul humano no Largo Dr. Couto. A ação visou 
sensibilizar a população em geral para esta causa. 
Estas iniciativas tiveram a colaboração dos idosos 
de diversos Centros Sociais e Paroquiais e de 
Associações Culturais, na elaboração dos laços azuis. 

PRINCIPAIS MENSAGENS DESCRITAS NOS LAÇOS 
AZUIS 
As mensagens que os laços azuis contêm dão corpo a 
uma exposição itinerante pelas empresas do concelho. 
Esta exposição tem como objetivo primordial da CPCJ 
de Mangualde, despertar e consciencializar para a 
problemática dos Maus Tratos, trabalhar a Prevenção e 
Promover os direitos das Crianças. 
De entre as mensagens, salientam-se as seguintes: 
- Que as nódoas negras sejam apenas sinal de 
brincadeira e não de maus tratos. 
- Amar não é maltratar! 
- Amar é respeitar! 
- Só o coração deve bater! 
- Não provoque dor... dê amor! 
- Se nos unirmos acabaremos com os maus tratos! 
- As crianças são o melhor que existe, por isso não 
devem ser maltratadas! 
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Agrupamento de Escolas de Mangualde, Câmara 
Municipal, bem como, várias instituições do 
concelho, uniram-se na campanha do Laço Azul 

P.07 

REFLORESTAÇÃO 

PROJETO PILOTO DESENVOLVIDO 
PELA PSA EM PARCERIA COM A 
COOPERATIVA REFLORESTA TEVE 
LUGAR EM QUINTELA DE AZURARA 

P.02 

Página 31



A32

Renascimento   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 19,21 x 8,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75007630 01-05-2018

CERCA DE MEIA CENTENA DE CRIANÇAS DE 
MANGUALDE DORMIRAM COM LIVROS NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES 
Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro 
(celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi 
palco da ação "Dormir com Livros", um serão de 
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de 
Primavera". A iniciativa teve início às 21h00 do dia 
28 de abril e terminou na manhã seguinte. Estiveram 
presentes nesta iniciativa cerca de cem pessoas, 
sendo que metade dormiu depois com os livros na 
Biblioteca. Esteve ainda presente o vereador da 
Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Lopes. 
Este espetáculo dividiu-se em duas partes. 

Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentou 
"Folhas de Primavera". Seguiu-se uma ceia partilhada, 
uma maratona de contos com a participação de 
crianças e respetivos acompanhantes e vários jogos/ 
ateliês. A atividade terminou com o pequeno almoço 
na manhã de 29 de abril. 
Este ano foi a 12.a edição do "Dormir com Livros", 
que em 2018 teve a Primavera como tema. Nesta 
atividade, as crianças, sempre acompanhadas por 
um adulto, tiveram de trazer o pijama, a almofada, 
o colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos 
acompanhantes foi pedido para trazerem um doce ou 
salgado para a ceia. 
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PEÇA DE TEATRO "E SE 
FOSSE CONTIGO?" 
INCENTIVA JOVENS A 
REFLETIREM SOBRE 
O BULLYING E A 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Na passada sexta-feira, 20 de abril, a peça de 

teatro "E se fosse contigo?" foi apresentada a duas 

turmas do 1.° ciclo do concelho de Mangualde. A 

representação, que teve lugar na Biblioteca Municipal 

de Mangualde, abordou os temas do bullying e da 

violência doméstica, tendo sido dinamizada pela 

Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, 

Maria José Coelho, e pelo Cabo Figueiredo, da 

Escola Segura da G N R de Mangualde, contando 

com a colaboração dos jovens da turma de Teatro 

do Agrupamento de Escolas de Mangualde e da 

AMARTE. 

A abordagem às temáticas através da encenação 

teatral é o veículo mais simples do entendimento 

e da reflexão. É nos mais jovens que estes temas 

devem ser trabalhados o mais cedo possível 

para consciencializar o quão errado são estes 

comportamentos e, no caso de serem vítimas 

não terem receio de pedir ajuda e aprenderem a 

denunciar estas situações. A violência é nefasta e 

perigosa para o bem-estar das sociedades, portanto, 

quanto mais cedo se falar nestas questões às 

crianças e as sensibilizarmos para os seus perigos, 

tanto melhor. 

No dia 27 de abril, igualmente no âmbito desta 

campanha, realizou-se, pelas 11h00, com início 

junto ao Estádio Municipal, a caminhada que visa 

sensibilizar a população para esta causa. Ainda no 

dia 27, a peça "E se fosse contigo?" voltou a estar 

presente, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de 

Mangualde. 

Estas ações inserem-se no Mês Internacional de 

Prevenção dos Maus Tratos na Infância, assinalado 

durante o mês de abril, a que o Município de 

Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Risco de Mangualde aderiram. 
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MANGUALDE RECEBEU 
VISITA DE SENIORES DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL 
Visita decorreu no âmbito da exposição "Livros da 
Memória, Memória dos Livros" 
No Dia Mundial do Livro, 23 de abril, a Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves recebeu a Universidade 
Sénior de Oliveira do Hospital e a Universidade Sénior 
Rotary de Mangualde. O motivo foi "O LIVRO", a 
propósito da Exposição "Livros da Memória, Memória 
dos Livros", realizada pela Universidade Sénior de 
Oliveira do Hospital. 
Estiveram presentes a curadora da Exposição, Paula 
Frade, e a Vereadora da Cultura de Oliveira do 
Hospital, Graça Silva. Foram recebidos pelo Vereador 
da Cultura do Município de Mangualde, João Lopes, 
e pela equipa da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves. A visita à exposição despertou muito interesse 
e a vontade de serem desenvolvidas outras parcerias 
entre os Municípios. 
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Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância assinalado em
Mangualde
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O mês de abril foi assinalado como o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, e
Mangualde promoveu diversas iniciativas em prol do bem-estar e desenvolvimento integral das
crianças do concelho. De entre as atividades desenvolvidas destaca-se o teatro "E se fosse contigo",
que teve lugar na Biblioteca Municipal de Mangualde, nos dias 20 e 27 de abril, destinado a turmas do
1º ciclo do concelho. A representação abordou os temas do bullying e da violência doméstica,
dinamizados pela Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, pelo Cabo
Figueiredo e o Cabo Lopes, da Escola Segura da GNR de Mangualde, e ainda com a colaboração dos
jovens da turma de Teatro da AMARTE.
 
A CPCJ de Mangualde marcou ainda presença na reunião da Assembleia Municipal, no passado dia 26
de abril, com uma exposição de laços azuis itinerantes, com o objetivo de sensibilizar os demais
presentes para a problemática dos Maus Tratos na Infância. Desta forma, foi entregue um laço a cada
participante, bem como a história do laço à Presidente da Assembleia e ao Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
Em parceria com o Agrupamento de Escolas, a CPCJ de Mangualde promoveu uma caminhada que
envolveu 1800 alunos e que culminou na construção do laço azul humano no Largo Dr. Couto. A ação
visou sensibilizar a população em geral para esta causa.
 
Estas iniciativas tiveram a colaboração dos idosos de diversos Centros Sociais e Paroquiais e de
Associações Culturais, na elaboração dos laços azuis.
 
PRINCIPAIS MENSAGENS DESCRITAS NOS LAÇOS AZUIS
 
As mensagens que os laços azuis contêm dão corpo a uma exposição itinerante pelas empresas do
concelho. Esta exposição tem como objetivo primordial da CPCJ de Mangualde, despertar e
consciencializar para a problemática dos Maus Tratos, trabalhar a Prevenção e Promover os direitos
das Crianças.
 
De entre as mensagens, salientam-se as seguintes:
 
- Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brincadeira e não de maus tratos.
 
- Amar não é maltratar!
 
- Amar é respeitar!
 
- Só o coração deve bater!
 
- Não provoque dor... dê amor!
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- Se nos unirmos acabaremos com os maus tratos!
 
- As crianças são o melhor que existe, por isso não devem ser maltratadas!
 
2 Maio, 2018
 
José Silva
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ARGANIL: Escola Municipal de Natação primeira do país com Torneio de Natação
certificado pela Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2018

Meio: Comarca de Arganil Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=25efcefb

 
A Federação Portuguesa de Natação atribuiu a certificação de qualidade à 6.ª concentração do Circuito
Municipal de Escolas de Natação, prova esta que teve lugar na Piscina Municipal de Arganil no dia 21
de Abril, organizada pelo Município de Arganil e Município de Mangualde, prova que contou a
participação de 20 Escolas/Clubes de Natação, totalizando cerca 250 nadadores
 
Com esta atribuição, o Município de Arganil, através da Escola Municipal de Natação de Arganil torna-
se a primeira Escola de Natação do país a ter o seu Torneio de Natação certificado pela Federação
Portuguesa de Natação.
 
2018-05-02 12:06:32+01:00
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O LEITOR 

Aníbal 
Duarte 
Caíéde 

A NOTICIA 

FESTAS. De 5 a 7 deste mês decorrem 
na aldeia de Caféde (Castelo Branco) 
as festas em honra de Nossa Senhora 
deValverde, padroeira da localidade. 

A RESPOSTA 

0 momento alto dos festejos será no 
dia 6, pelas 12h00, com missa campal 
e procissão no santuário, que se loca-
liza a cerca de 3 km da aldeia. 

Bruno 
Paixão 
Penacova 

LEITURAS. A Rede de Bibliotecas de 
Penacova iniciou o projeto 'Estórias do 
Avô Nemésio', que se destina à promo-
ção da leitura. 

As atividades são dinamizadas pela 
associação Catrapum Catrapeia e rea-
lizam-se no primeiro sábado de cada 
mês, na Biblioteca Municipal. 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

APRENDER. Numa parceria entre a 
Câmara Municipal de Mangualde e o 
CEARTE, começa hoje uma formação em 
costura. 

As aulas decorrem das 09h00 às 
17h00, na Associação Cultural Azurara 
da Beira, em Mangualde. A formação 
decorre até ao próximo dia 16. 
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HOJE

PEÇA DE TEATRO

Tondela
15h30

Na ACERT, o Na Xina Lua -
Grupo de teatro da Escola
Secundária de Tondela, que
teve residência artística no
Novo Ciclo ACERT, apre-
senta a peça “Carnaval da Vi-
tória ou quem me dera ser
onda”.

AMANHÃ

COMEMORAÇÕES
DIA DO MUNICÍPIO

Sernancelhe
10h00

O salão nobre dos Paços do
Concelho de Sernancelhe re-
cebe, no feriado municipal,
a cerimónia das comemora-
ções do Dia do Município.

LEITURA DA AURA
E HIPNOSE

Castro Daire
13h00

Vão decorrer, na Cliniki, em
Castro Daire, consultas de
Leitura da Aura e Hipnose,
com Joana Madruga. A ses-
são do dia 3 começa às
13h00 e no dia 4 às 09h00.

FEIRA AGRÍCOLA

Lamego
20h30

De dia 4 a 6 de Maio, realiza-
se a terceira edição da Feira
Agrícola de Lamego - o
Reencontro do Douro, que
será no Centro Multiusos de
Lamego. A entrada é livre.

PRÓXIMOS DIAS

PALESTRA

Mangualde
Sexta-feira, 20h30

No CIDEM - Centro de Ino-
vação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde, vai
ter uma palestra subordi-
nada ao tema “Medicina
Narrativa: Conhecer, Formar

e Intervir em Contextos de
Saúde. A palestra será orien-
tada pela Prof. Dr.ª Maria de
Jesus Cabral.

PRIMEIROS 
SOCORROS 
PEDIÁTRICOS

Mangualde
Sábado, 09h00

No 5 Sentidos, Espaço de
Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional, em Man-
gualde, realiza-se uma for-
mação certificada de Primei-
ros Socorros Pediátricos.

DANÇ’ARTE

Oliveira de Frades
Sábado, 09h30

No âmbito do Dia Mundial
da Dança, realiza-se o evento
DançArte, em Oliveira de
Frades, com escolas e acade-
mias de vários pontos do
país. O bilhete custa 4 euros.

EXPOSIÇÃO

Castro Daire
Sábado, 14h00

No Museu Municipal é inau-
gurada a exposição “A Natu-
reza tal como ela é”, do fotó-
grafo João Cosme.

MISSA BREVIS

Tarouca
Sábado, 21h30

Realiza-se, na Igreja de São
Pedro de Tarouca, uma
Missa Brevis de Jacob e
Hann, com a Associação Fi-
larmónica de Tarouca e Coro
Benedictus MMXVIII.

HÉLDER COSTA
NU PALCO

Tondela
Sábado, 21h45

Hélder Costa, um dos gran-
des nomes do teatro portu-
guês estará Nu Palco para
um encontro que também
será de conversa com o pú-
blico. O evento decorrerá no
palco do Auditório 1 da
ACERT.

NOITE 
AFROLATINA

Mangualde
Sábado, 22h30

A segunda edição do “Vem
Dançar - Noite Afrolatina” vai
decorrer no próximo sá-
bado, com um workshop de
Semba da Escola Pedro &
Fernanda e ritmos afrolati-
nos, com os djs Nelson
Afonso e Marcelo Silva.

FEIRA DO RODO

Resende
Domingo, 07h00

Na União de Freguesias de
Ovadas e Panchorra, em Re-
sende, terá lugar a Feira do
Rodo – Ovadas, com uma
mostra de reprodutores da
Raça Arouquesa.

ROTA DA MÃE

Lamego
Domingo, 09h00

Pela freguesia de Avões, vai
decorrer a caminhada 'Rota
da Mãe', destinada a todas as
mães. Será feito também um
piquenique em plena Serra
das Meadas. No final haverá
ainda uma lembrança para
todas as mães presentes.

DIA DA MÃE

Nelas
Domingo, 14h30

No Centro Paroquial assina-
la-se o Dia da Mãe, com
muita música e animação a
cargo do Grupo Coral da
Universidade Sénior local.

DIA DA MÃE

Mangualde
Domingo, 17h00

Para assinalar o Dia da Mãe,
vai realizar-se na Igreja do
Complexo Paroquial, um
concerto da Orquestra de
Câmara Portuguesa e da Or-
questra POEMa. A organiza-
ção pertence ao município,
no âmbito da iniciativa mu-
sical 'Mundos Cruzados', in-
serida no projecto ' Alto
Mondego, Rede Cultural'. Página 39
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opinião Praça da Liberdade 

Quatro emigrantes e um funeral 
Manuel Senão 

Ernpresàrio 

uís Chaves. Natural da Moi-
ta. Castro Daire, está emi-
grado na Suíça há 15 anos. 
Benfiquista empedernido, 
mas educado, conheci-o 
na Feira dos Santos, ex-lí- 

j
bris do concelho de Man- 
gualde, que também o ex-

ministro Jorge Coelho ajudou a devolver 
ao mapa de Portugal, com a sua poderosa 
queijaria! Presidente da Associação de Pais 
da Escola Portuguesa da Região de Sierre, 
uma das "petites villes" da Região do Va-
lais, na Suíça, e responsável número um 
pela organização do Portugal Open, este 
ano em terceira edição, evento que junta 
milhares de emigrantes portugueses e 
tem como objetivos principais fortalecer o 
sentido de entreajuda na comunidade 
portuguesa e promover os valores e a 
identidade nacional do nosso país numa 
zona onde a integração é um dado há mui-
to adquirido, tal como pude testemunhar 
pela presença e pelas palavras ditas na ses-
são oficial pelos dois presidentes das "mai-
ries" de Sierre e Grône. que não pouparam 
elogios a Portugal e aos portugueses que 
com eles vivem e convivem todos os dias. 

Gastronomia e artesanato, "hien sur", 
mas também cultura, literatura e música, 
naquele que já é considerado o maior 
evento do género na Suíça. Como ganha-
ríamos se existissem mais emigrantes 
com o poder de iniciativa de Luís Chaves 
e dos seus compatriotas da Região do Va- 

lais noutros países da emigração portu-
guesa! 

Durante dois dias fiquei impressiona-
do com a enorme mudança que registei 
neste perfil cios nossos emigrantes. Numa 
época em que os novos imigrantes estão 
a ser contestados um pouco por toda a Eu-
ropa, não foi surpresa o grau de integração 
natural da nossa comunidade, nem o res-
peito e a admiração que ela suscita no 
povo e responsáveis suíços. Mas fiquei 
emocionado por perceber que essa inte-
gração não está a ser feita, bem pelo con-
trário, à custa da perda ou diminuição dos 
valores da língua pátria e da identidade 
nacional. 

Mário Pais. Natural de Angola, mas por-
tuguês e filho de portugueses, veio logo 
aos 2 anos para Santa Maria da Feira, Avei-
ro. Há 7 anos decidiu emigrar e vive em 
Sierre com a mulher e os dois filhos, par-
tilhando com eles o amor à pátria, para 
onde vai voltar (talvez para Espinho), a  

paixão pelo Dragão e uma integração per-
feita nas comunidades portuguesa e hel-
vética. O filho já recuperou de um proble-
ma nos ligamentos cruzados do joelho di-
reito e neste sábado já voltou a alinhar 
pelo FC Sierre, mas foi incapaz de evitar a 
derrota da sua equipa, castigada por um 
árbitro que veio do cantão alemão. O pai 
é um dos braços- direitos de Luís Chaves 
na organização do Portugal Open e o Rui 
é o braço-direito... do braço-direito e foi a 
falar com ele num dos carros da família 
Pais que cheguei aos bolinhos de baca-
lhau e ao cabrito do almoço de sábado na 
Casa do F. C. Porto de Sion, um restauran-
te afamado e...muito bem frequentado, já 
se percebe porquê. 

Fernando Lopes. Natural de Moimenta 
da Beira. Está na Suíça há 36 anos, serra-
lheiro de primeira água, hiper-requisita - 
do. O outro braço de Luís Chaves no Por-
tugal Open. Dono de uma energia impres-
sionante, tomou conta de todos os convi- 

dados, mas especialmente do Luís Repre-
sas e dos seus dois músicos, o trio que fe-
chou com chave de ouro e muita emoção 
a noite de sábado, num multiusos cheio 
de portugueses, pleno de Portugal. Do Mi-
nho a... Timor. 

Francisco Ricota Freire. Embaixador de 
Portugal, "emigrado" em Berna, ainda só 
há 4 meses é que lá aterrou vindo da Áfri-
ca do Sul, mas quem manda nessas coisas 
sabe o que faz. Como mudaram os embai-
xadores portugueses! Ou então sou eu que . 
tenho tido muita sorte nos que tenho co-
nhecido, desde a Alemanha e a Argentina 
até á Suíça, passando pelo Japão, para só 
falar daqueles com quem estive nos últi-
mos meses. O mais alto representante de 
Portugal esteve o dia inteiro neste evento, 
fez um discurso vibrante que emocionou 
os portugueses e deslumbrou os suíços, 
teve paciência com as criancinhas e as 
suas dúvidas, debateu os seus problemas 
com os escritores e os professores, inte-
ressou-se por quem se interessou por ele 
e, como diz a anedota, como não tem inte-
resse nenhum, este casamento com a co-
munidade nacional só pode ser por amor. 

O Luís Chaves sabia que eu tinha de 
"trabalhar" e foi com os dragões Mário e 
Rui Pais (e ainda o Bruno, "lagarto" de 
Mangualde. mas aliado conjuntural) na 
sua casa de Sierre que vi o Benfica-Ton-
dela. Voilà o funeral do titulo. 

Ainda que para já e matematicamente 
falando, só do título desta crónica. 

Como ganharíamos se existissem mais 
emigrantes com o poder de iniciativa de Luís 

Chaves e dos seus compatriotas da Região 
do Valais noutros países da emigração 
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manuel serrãoHoje às 00:01FacebookTwitter
Luís Chaves. Natural da Moita, Castro Daire, está emigrado na Suíça há 15 anos. Benfiquista
empedernido, mas educado, conheci-o na Feira dos Santos, ex-líbris do concelho de Mangualde, que
também o ex-ministro Jorge Coelho ajudou a devolver ao mapa de Portugal, com a sua poderosa
queijaria! Presidente da Associação de Pais da Escola Portuguesa da Região de Sierre, uma das
"petites villes" da Região do Valais, na Suíça, e responsável número um pela organização do Portugal
Open, este ano em terceira edição, evento que junta milhares de emigrantes portugueses e tem como
objetivos principais fortalecer o sentido de entreajuda na comunidade portuguesa e promover os
valores e a identidade nacional do nosso país numa zona onde a integração é um dado há muito
adquirido, tal como pude testemunhar pela presença e pelas palavras ditas na sessão oficial pelos dois
presidentes das "mairies" de Sierre e Grône, que não pouparam elogios a Portugal e aos portugueses
que com eles vivem e convivem todos os dias.
 
Gastronomia e artesanato, "bien sur", mas também cultura, literatura e música, naquele que já é
considerado o maior evento do género na Suíça. Como ganharíamos se existissem mais emigrantes
com o poder de iniciativa de Luís Chaves e dos seus compatriotas da Região do Valais noutros países
da emigração portuguesa!
 
Durante dois dias fiquei impressionado com a enorme mudança que registei neste perfil dos nossos
emigrantes. Numa época em que os novos imigrantes estão a ser contestados um pouco por toda a
Europa, não foi surpresa o grau de integração natural da nossa comunidade, nem o respeito e a
admiração que ela suscita no povo e responsáveis suíços. Mas fiquei emocionado por perceber que
essa integração não está a ser feita, bem pelo contrário, à custa da perda ou diminuição dos valores
da língua pátria e da identidade nacional.
 
Mário Pais. Natural de Angola, mas português e filho de portugueses, veio logo aos 2 anos para Santa
Maria da Feira, Aveiro. Há 7 anos decidiu emigrar e vive em Sierre com a mulher e os dois filhos,
partilhando com eles o amor à pátria, para onde vai voltar (talvez para Espinho), a paixão pelo Dragão
e uma integração perfeita nas comunidades portuguesa e helvética. O filho já recuperou de um
problema nos ligamentos cruzados do joelho direito e neste sábado já voltou a alinhar pelo FC Sierre,
mas foi incapaz de evitar a derrota da sua equipa, castigada por um árbitro que veio do cantão
alemão. O pai é um dos braços- direitos de Luís Chaves na organização do Portugal Open e o Rui é o
braço-direito... do braço-direito e foi a falar com ele num dos carros da família Pais que cheguei aos
bolinhos de bacalhau e ao cabrito do almoço de sábado na Casa do F. C. Porto de Sion, um
restaurante afamado e...muito bem frequentado, já se percebe porquê.
 
Fernando Lopes. Natural de Moimenta da Beira. Está na Suíça há 36 anos, serralheiro de primeira
água, hiper-requisitado. O outro braço de Luís Chaves no Portugal Open. Dono de uma energia
impressionante, tomou conta de todos os convidados, mas especialmente do Luís Represas e dos seus
dois músicos, o trio que fechou com chave de ouro e muita emoção a noite de sábado, num multiusos
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cheio de portugueses, pleno de Portugal. Do Minho a... Timor.
 
Francisco Ricota Freire. Embaixador de Portugal, "emigrado" em Berna, ainda só há 4 meses é que lá
aterrou vindo da África do Sul, mas quem manda nessas coisas sabe o que faz. Como mudaram os
embaixadores portugueses! Ou então sou eu que tenho tido muita sorte nos que tenho conhecido,
desde a Alemanha e a Argentina até á Suíça, passando pelo Japão, para só falar daqueles com quem
estive nos últimos meses. O mais alto representante de Portugal esteve o dia inteiro neste evento, fez
um discurso vibrante que emocionou os portugueses e deslumbrou os suíços, teve paciência com as
criancinhas e as suas dúvidas, debateu os seus problemas com os escritores e os professores,
interessou-se por quem se interessou por ele e, como diz a anedota, como não tem interesse nenhum,
este casamento com a comunidade nacional só pode ser por amor.
 
O Luís Chaves sabia que eu tinha de "trabalhar" e foi com os dragões Mário e Rui Pais (e ainda o
Bruno, "lagarto" de Mangualde, mas aliado conjuntural) na sua casa de Sierre que vi o Benfica-
Tondela. Voilà o funeral do título.
 
Ainda que para já e matematicamente falando, só do título desta crónica.
 
EMPRESÁRIO
 
manuel serrão
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Cerca de meia centena de crianças dormiram com os livros
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
1 de Maio de 2018
 
18 Views
 
Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da ação "Dormir com Livros", um serão de
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera". A iniciativa teve início às 21h00 do dia
28 de abril e terminou na manhã seguinte. Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de cem pessoas,
sendo que metade dormiu depois com os livros na Biblioteca. Esteve ainda presente o vereador da
Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
Este espetáculo dividiu-se em duas partes. Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentou "Folhas
de Primavera". Seguiu-se uma ceia partilhada, uma maratona de contos com a participação de
crianças e respetivos acompanhantes e vários jogos/ateliês. A atividade terminou com o pequeno
almoço na manhã de 29 de abril.
 
Este ano foi a 12.ª edição do "Dormir com Livros", que em 2018 teve a Primavera como tema. Nesta
atividade, as crianças, sempre acompanhadas por um adulto, tiveram de trazer o pijama, a almofada,
o colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes foi pedido para trazerem um doce
ou salgado para a ceia.
 
1 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE O mês de Abril
foi assinalado como o Mês In-
ternacional da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância, e
Mangualde promoveu diversas
iniciativas em prol do bem-es-
tar e desenvolvimento integral
das crianças do concelho. 

De entre as actividades de-
senvolvidas destaca-se o teatro
“E se fosse contigo”, que teve
lugar na Biblioteca Municipal
de Mangualde, nos dias 20 e 27
de Abril, destinado a turmas do
1.º ciclo do concelho. A repre-
sentação abordou os temas do
bullying e da violência domés-
tica, dinamizados pela presi-
dente da CPCJ e vereadora da
Acção Social, Maria José Coe-
lho, pelos cabos Figueiredo e

Lopes, da Escola Segura da
GNR de Mangualde, e ainda
com a colaboração dos jovens
da turma de Teatro da

AMARTE.
A CPCJ de Mangualde mar-

cou ainda presença na reunião
da Assembleia Municipal, no

passado dia 26 de Abril, com
uma exposição de laços azuis
itinerantes, com o objectivo de
sensibilizar os demais presen-
tes para a problemática dos
Maus Tratos na Infância. Desta
forma, foi entregue um laço a
cada participante, bem como a
história do laço à presidente da
Assembleia e ao presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde.

Em parceria com o Agrupa-
mento de Escolas, a CPCJ de
Mangualde promoveu uma ca-
minhada que envolveu 1800
alunos e que culminou na
construção do laço azul hu-
mano no Largo Dr. Couto. A ac-
ção visou sensibilizar a popu-
lação em geral para esta causa.

Estas iniciativas tiveram a co-
laboração dos idosos de diver-
sos centros sociais e paroquiais
e de associações culturais do
concelho, na elaboração dos la-
ços azuis.|

Acções alertam para 
maus tratos na infância

Crianças fizeram o laço azul para sensibilizar adultos
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TRADIÇÃO A Câmara Muni-
cipal de Mangualde, em parce-
ria com o CEARTE – Centro de
Formação Profissional do Ar-
tesanato e a Junta de Freguesia
de Alcafache, promove mais
um curso de "Pontos Bordados
/ Bordados de Tibaldinho", de
11 a 22 de Junho das 18h00 às
22h00, na sede da Sociedade
da Banda Filarmónica de Tibal-
dinho, na localidade de Tibal-
dinho. As inscrições são gratui-

tas, mas limitadas.
Este curso, que se enquadra

em Unidades de Formação de
Curta Duração, destina-se a
empregados e desempregados
com interesse nesta área, com
escolaridade igual ou superior
ao 6º ano.  Interessados deve-
rão dirigir-se ao Gabinete de
Inserção Profissional da Câ-
mara de Mangualde, de 14 a 31
de Maio, a fim de realizar a ins-
crição.|

Mangualde promove 
bordados de Tibaldinho

Bordados são um cartaz de visita do concelho e da região

DR
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HOJE

COMEMORAÇÕES
DIA DO MUNICÍPIO

Sernancelhe
10h00

O salão nobre dos Paços do
Concelho de Sernancelhe re-
cebe, no feriado municipal,
a cerimónia das comemora-
ções do Dia do Município.

LEITURA DA AURA
E HIPNOSE

Castro Daire
13h00

Vão decorrer, na Cliniki, em
Castro Daire, consultas de
Leitura da Aura e Hipnose,
com Joana Madruga. A ses-
são do dia 3 começa às
13h00 e no dia 4 às 09h00.

FEIRA AGRÍCOLA

Lamego
20h30

De dia 4 a 6 de Maio, realiza-
se a terceira edição da Feira
Agrícola de Lamego - o
Reencontro do Douro, que
será no Centro Multiusos de
Lamego. A entrada é livre.

PRÓXIMOS DIAS

PALESTRA

Mangualde
Sexta-feira, 20h30

No CIDEM - Centro de Ino-
vação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde, vai
ter uma palestra subordi-
nada ao tema “Medicina
Narrativa: Conhecer, Formar
e Intervir em Contextos de
Saúde. A palestra será orien-
tada pela Prof. Dr.ª Maria de
Jesus Cabral.

TEATRO

Vouzela
Sexta-feira, 21h30

O Largo Conde de Ferreira,
em Vouzela, vai receber o es-
pectáculo de teatro “Um So-
nho à Hora Marcada”, um
evento inserido no âmbito
do Mês da Prevenção dos

Maus-Tratos na Infância. A
organização pertence à Bi-
blioteca Municipal de Vou-
zela e o espectáculo conta
com a participação dos téc-
nicos do município.

PRIMEIROS 
SOCORROS 
PEDIÁTRICOS

Mangualde
Sábado, 09h00

No 5 Sentidos, Espaço de
Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional, em Man-
gualde, realiza-se uma for-
mação certificada de Primei-
ros Socorros Pediátricos.

DANÇ’ARTE

Oliveira de Frades
Sábado, 09h30

No âmbito do Dia Mundial
da Dança, realiza-se o evento
DançArte, em Oliveira de
Frades, com escolas e acade-
mias de vários pontos do
país. O bilhete custa 4 euros.

EXPOSIÇÃO

Castro Daire
Sábado, 14h00

No Museu Municipal é inau-
gurada a exposição “A Natu-
reza tal como ela é”, do fotó-
grafo João Cosme.

MISSA BREVIS

Tarouca
Sábado, 21h30

Realiza-se, na Igreja de São
Pedro de Tarouca, uma
Missa Brevis de Jacob e
Hann, com a Associação Fi-
larmónica de Tarouca e Coro
Benedictus MMXVIII.

HÉLDER COSTA
NU PALCO

Tondela
Sábado, 21h45

Hélder Costa, um dos gran-
des nomes do teatro portu-
guês, estará ‘Nu Palco’ para
um encontro que também
será de conversa com o pú-
blico. O evento decorre no
Auditório 1 da ACERT.

NOITE 
AFROLATINA

Mangualde
Sábado, 22h30

A segunda edição do “Vem
Dançar - Noite Afrolatina”
vai decorrer no próximo sá-
bado, com um workshop de
Semba da Escola Pedro &
Fernanda e ritmos afrolati-
nos, com os djs Nelson
Afonso e Marcelo Silva.

FEIRA DO RODO

Resende
Domingo, 07h00

Na União de Freguesias de
Ovadas e Panchorra, em Re-
sende, terá lugar a Feira do
Rodo – Ovadas, com uma
mostra de reprodutores da
Raça Arouquesa.

ROTA DA MÃE

Lamego
Domingo, 09h00

Pela freguesia de Avões, vai
decorrer a caminhada 'Rota
da Mãe', destinada a todas as
mães. Será feito também um
piquenique em plena Serra
das Meadas. No final haverá
ainda uma lembrança para
todas as mães presentes.

DIA DA MÃE

Nelas
Domingo, 14h30

No Centro Paroquial assina-
la-se o Dia da Mãe, com
muita música e animação a
cargo do Grupo Coral da
Universidade Sénior local.

DIA DA MÃE

Mangualde
Domingo, 17h00

Para assinalar o Dia da Mãe,
vai realizar-se na Igreja do
Complexo Paroquial, um
concerto da Orquestra de
Câmara Portuguesa e da Or-
questra POEMa. A organiza-
ção pertence ao município,
no âmbito da iniciativa mu-
sical 'Mundos Cruzados', in-
serida no projecto ' Alto
Mondego, Rede Cultural'.
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A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o CEARTE - Centro de Formação Profissional do
Artesanato e a Junta de Freguesia de Alcafache, promove mais um curso de "Pontos Bordados /
Bordados de Tibaldinho", de 11 a 22 de junho das 18h00 às 22h00, na sede da Sociedade da Banda
Filarmónica de Tibaldinho, na localidade de Tibaldinho. As inscrições são gratuitas, mas limitadas.
 
Este curso, que se enquadra em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), destina-se a
empregados e desempregados com interesse nesta área, com escolaridade igual ou superior ao 6º
ano. Os/as interessados/as em frequentar esta formação deverão dirigir-se ao Gabinete de Inserção
Profissional da Câmara Municipal de Mangualde, de 14 a 31 de maio, a fim de realizar a inscrição
fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos: documento de identificação, certificado de
habilitações, número de identificação bancária (NIB) e comprovativo da situação profissional.
 
.
 
Sofia Monteiro
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Mangualde dedicou um mês à prevenção dos maus tratos na infância
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O mês de abril foi assinalado como o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, e
Mangualde promoveu diversas iniciativas em prol do bem-estar e desenvolvimento integral das
crianças do concelho. De entre as atividades desenvolvidas destaca-se o teatro "E se fosse contigo",
que teve lugar na Biblioteca Municipal de Mangualde, nos dias 20 e 27 de abril, destinado a turmas do
1º ciclo do concelho. A representação abordou os temas do bullying e da violência doméstica,
dinamizados pela Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, pelo Cabo
Figueiredo e o Cabo Lopes, da Escola Segura da GNR de Mangualde, e ainda com a colaboração dos
jovens da turma de Teatro da AMARTE.
 
A CPCJ de Mangualde marcou ainda presença na reunião da Assembleia Municipal, no passado dia 26
de abril, com uma exposição de laços azuis itinerantes, com o objetivo de sensibilizar os demais
presentes para a problemática dos Maus Tratos na Infância. Desta forma, foi entregue um laço a cada
participante, bem como a história do laço à Presidente da Assembleia e ao Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
Em parceria com o Agrupamento de Escolas, a CPCJ de Mangualde promoveu uma caminhada que
envolveu 1800 alunos e que culminou na construção do laço azul humano no Largo Dr. Couto. A ação
visou sensibilizar a população em geral para esta causa.
 
Estas iniciativas tiveram a colaboração dos idosos de diversos Centros Sociais e Paroquiais e de
Associações Culturais, na elaboração dos laços azuis.
 
PRINCIPAIS MENSAGENS DESCRITAS NOS LAÇOS AZUIS
 
As mensagens que os laços azuis contêm dão corpo a uma exposição itinerante pelas empresas do
concelho. Esta exposição tem como objetivo primordial da CPCJ de Mangualde, despertar e
consciencializar para a problemática dos Maus Tratos, trabalhar a Prevenção e Promover os direitos
das Crianças.
 
De entre as mensagens, salientam-se as seguintes:
 
- Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brincadeira e não de maus tratos.
 
- Amar não é maltratar!
 
- Amar é respeitar!
 
- Só o coração deve bater!
 
- Não provoque dor... dê amor!
 
- Se nos unirmos acabaremos com os maus tratos!
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- As crianças são o melhor que existe, por isso não devem ser maltratadas!
 
.
 
Sofia Monteiro
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MANGUALDE
Contas de gerência
com resultado positivo em 2017
 A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou na sema-
na passada, 26 de abril, por maioria, as contas de gerência de 
2017. O documento apresenta um resultado líquido positivo de 
1,8 milhões de euros, e ainda uma redução da dívida global do 
município de 779 mil euros, de acordo com informação dispo-
nibilizada pela autarquia numa nota enviada à imprensa.
 “As contas de 2017 representam um exercício muito positivo 
da gestão e atividade municipal que tem vindo a ser apanágio 
deste executivo e que se traduzem num reforço cada vez maior 
da sustentabilidade financeira do município”, defende o presi-
dente da Câmara, João Azevedo (PS), citado na nota de impren-
sa.
 O responsável destaca ainda que “a autarquia tem hoje a sua 
situação financeira equilibrada”, preparando-se “para o maior 
investimento de sempre no concelho”. “Saímos em 2016 do sa-
neamento financeiro e preparámos um plano sustentado e es-
truturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua 
execução porque temos músculo financeiro [...], fruto de resul-
tados positivos dos últimos anos e também de um forte decrés-
cimo na dívida do município, que hoje se encontra ao nível de 
2004/2005”, divulgou diz o autarca.
 A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro do 
PCP na Assembleia Municipal votou contra, tendo o PS votado 
a favor.

JOÃO AZEVEDO (PS) LIDERA A AUTARQUIA DESDE 2009
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Palestra acerca da importância e do potencial da narrativa nos cuidados de saúde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Maio de 2018
 
28 Views
 
Decorre na próxima sexta-feira, dia 4 de maio, o primeiro evento aberto à comunidade inserido no 5º
aniversário da AzurPhisiovida. A Câmara Municipal de Mangualde associou-se a este evento promovido
pela empresa Mangualdense que promove a saúde e o bem-estar da comunidade. Assim, pelas 20h30,
no CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, terá lugar uma palestra
acerca da importância e do potencial da narrativa nos cuidados de saúde.
 
O evento conta ainda com a presença da mangualdense Professora Doutora Maria de Jesus Cabral. Na
apresentação, baseada no trabalho de investigação, formação médica e trabalho de campo levado a
cabo no âmbito do Projeto "Narrativa e Medicina" (da Universidade de Lisboa), procurar-se-á
evidenciar e ilustrar a importância e o potencial da narrativa para a efetividade dos cuidados de saúde.
 
As inscrições devem ser realizadas para os seguintes contactos:
 
AzurPhisiovida: 232 103 029 | 932 689 349 | phisiovida@gmail.com
 
Câmara Municipal de Mangualde: 925 785 586 | ssocial@cmmangualde.pt
 
Por:MM
 
3 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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MAIOR MARATONA MOTOTURÍSTICA DA EUROPA,
 
QUE DECORRE DE 30 DE MAIO A 2 DE JUNHO,
 
TEM PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE MANGUALDE A 1 DE JUNHO
 
No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca
presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que
vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais
de 2000 participantes.
 
A segunda etapa, a decorrer a 1 de junho, tem como ponto de passagem Mangualde, com paragem no
Oásis instalado frente aos Paços do Concelho e, poucos quilómetros depois, na Live Beach, a primeira
praia artificial da Europa. Os mototuristas subirão ainda ao Monte da Srª do Castelo, onde poderão
contemplar a maravilhosa vista sob Mangualde e sob a região.
 
Mai 03 2018
 
editor
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Dia 25 de maio, sexta-feira, a partir das 21h00, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, receberá "Neandertal", uma conferência onde o Professor Doutor João Carlos Zilhão
(Universidade de Barcelona), mundialmente conhecido como o "advogado do Neandertal", será o
orador.
 
Às 21h00, decorrerá a inauguração e abertura oficial da exposição sobre a Pré-História do Concelho de
Mangualde, em que estarão presentes João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde, o
Professor Doutor Domingos Cruz, da Universidade de Coimbra e o Doutor João Carlos Alves, AEM.
Seguir-se-á a exibição de um filme/documentário, intitulado 'O megalitismo concelhio', da autoria de
João Carlos Alves e Miguel Marques. No encerramento, realizar-se-á um momento musical
protagonizado pela ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira.
 
Mai 03 2018
 
editor
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Em Mangualde estava 'escondido' um dos exemplares mais relevantes da arquitetura senhorial da
Beira Alta, mas que agora está ao alcance de todos.
 
"Os pontos principais do imóvel são a arquitetura - Barroca, do século XVIII - os azulejos e uma
coleção de quadros e imobiliário originais, já que a casa nunca foi alvo de partilhas", destacou o
empresário Miguel Pais do Amaral.
 
A primeira visita guiada ao Palácio dos Condes de Anadia contou com a presença do ministro da
Cultura. Luís Castro Mendes ficou "encantado", depois de ver o "património riquíssimo" da casa e
enalteceu a iniciativa que pretende atrair turistas nacionais e estrangeiros e assim dinamizar a oferta
cultural no Centro do País. "Esta ideia tem o apoio do Ministério da Cultura e da Câmara de Mangualde
que pretendem marcar este imóvel como um polo importante no roteiro cultural do Barroco português
e assim dinamizar o turismo cultural", destacou. O programa de visitas, que tem um custo de 10
euros por visitante, prevê diversas fases que vão sendo implementadas nos próximos quatro anos. O
dinheiro das entradas será "todo reinvestido no restauro e manutenção do imóvel", complementou
Pais do Amaral.
 
Interesse público O Palácio dos Condes de Anadia está classificado como Imóvel de Interesse Público,
categoria a seguir à de Monumento Nacional.
 
Figuras que já passaram
 
O rei D. Luís I visitou o Palácio em 1882 aquando da inauguração dos caminhos de ferro da Beira Alta,
tal como o rei D. Carlos, nos últimos anos do seu reinado.
 
Visita também à vinha
 
As visitas guiadas não se limitam ao Palácio. O público pode conhecer os jardins e a vinha, com direito
a provas de vinho.
 
(CORREIODAMANHA)
 
2018-04-30
 
RCI - A Única de Viseu
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Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de
Espinho, no próximo dia 13 de maio, domingo, na Abadia de Espinho. A organização é da Junta de
Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer
Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister Reboques, da Sogrape-
Outeiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
O encontro começa pelas 9h00, com a receção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia
Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois
Batismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre
no Campo de Futebol da Abadia Espinho.
 
3 de Maio de 2018
 
Rosto
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CERCA DE MEIA centena de crianças de mangualde DORMIRAM COM LIVROS NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=9044

 
Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da ação "Dormir com Livros", um serão de
leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera". Tornar-se assinante para continuar a
ler...
 
3 de Maio de 2018
 
Rosto
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município de mangualde entrega prémios aos vencedores dos concursos literários
´dia do pai´ e ´dia da mãe´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=9011

 
Decorrerá, na Papelaria Adrião, em Mangualde, no dia 11 de maio (sexta-feira), a cerimónia de
entrega de prémios aos vencedores dos Concursos Literários "Dia do Pai" e "Dia da Mãe".Tornar-se
assinante para continuar a ler...
 
3 de Maio de 2018
 
Rosto
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MANGUALDE ASSINALOU DIA DOS MONUMENTOS E SÍTIOS COM COLOCAÇÃO DE
NOVOS VINIS NOS MARCOS PROMOCIONAIS DO PATRIMÓNIO CULTURAL DO
CONCELHO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=8993

 
O Município de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural -
Pelouro da Cultura, assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a colocação de novos
vinis nos marcos promocionais do património cultural de Mangualde. Tornar-se assinante para
continuar a ler...
 
3 de Maio de 2018
 
Rosto
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PALÁCIO DOS CONDES DE ANADIA 
REABRE AO PÚBLICO EM MANGUALDE 

É um dos exemplares mais 
relevantes da arquitetura 
senhorial da Beira Alta, com 
predominância de elementos cio 
Barroco e classificado na 
categoria de Imóvel de Interesse 
Público. Obra da família Pais do 
Amaral, família de relevo na 
cidade de Mangualde. o Palácio 
dos Condes de Anad ia, depois de 
ter sido a alvo de investimentos 
de requaliticação por parte da 
família proprietária, acaba de 
abrir ao público para se assumir 
como mais um polo de atracção 
turística na região. 

A abertura oficial do Palácio 
dos Condes de Anadia, que já 
acolheu figuras como o ma-
rechal André Massena. e os reis 
D. Luis 1 e D. Carlos 1, contou 
com a presença do ministro da 
Cultura, LuíS Filipe de Castro 
Mendes, dos Condes de Anadia 
e Miguel Pais do Amaral. 

"Este palácio é um magní-
fico exemplo privado do barroco 
setecentista em Porutal  que 
todos gostariamos que estivesse 
aberto a visitas e agora isso é 
uma realidade. Pertence ao 
conjunto de 'joias da coroa' do 
nosso território. Abre uma nova 
janela de oportunidades é Man-
gualde e a região vão ter, certa-
mente. mais visitantes", subli-
nhou na cerimónia o presidente  

da Câmara Municipal, João 
Azevedo. 

O Palácio dos Condes de 
Anadia é uma casa com 120 
janelas, tem uma sala de baile 
com um painel de azulejos que  

representa o Mundo ao contrá-
rio, às avessas, tem um conjunto 
de porcelana italiana única no 
Mundo e apresenta vários trajes 
com dois ou três séculos de 
história, para além de urna  

quantidade enorme de outros 
pormenores. "O programa das 
visitas guiadas vai incluir os 
jardins, provas de vinhos e uni 
passeio pela mata", informa a 
família proprietária. 
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REQUALIFICAÇÃO / DUPLICAÇÃO DO IP3 
É «BEM MENOR» PARA AUTARCAS DA REGIÃO 
- GOVERNO QUER LANÇAR CONCURSO AINDA ESTE ANO 

Preto no branco. A requa-
lifieação / duplicação do 1P3, a 
solução defendida pelo Gover-
no, vai mesmo avançar. O mi-
nistro do Planeamento e das 
Infraestruturas, Pedro Marques, 
garantiu, na Assembleia da 
República, ser intenção do 
Governo que o primeiro con-
curso da obra "seja lançado 
ainda este ano". O projecto 
aponta. para a duplicação da via 
em praticamente todo a seu 
percurso, entre Viseu e Coim-
bra, e implicará a disponibili-
zação de urna verba de cerca de 
140 milhões de euros. No final, 
será uma via sem pagamento de 
portagens. 

Indo ao encontro de uma 
solução que durante anos a fio 
foi reclamada pelos autarcas- da 
região, nomeadamente Viseu, 
Tondela e Coimbra, a I nfracstm-
turas de Portugal (11') apontava 
para unia de três soluções: a 
requalificação / duplicação da 
actual IP3 ao longo de pratica-
mente todo o seu percurso, a sua. 
concessão a uma entidade 
terceira, e I ou a construção de 
uma auto-estrada paralela ao 
Itinerário existente. Esta última 
era a solução que mais agradava 
aos autarcas e empresários, 
desde que, feitas as contas, as 
populações não tivessem que ser 
penalizadas com o pagamento 
de portagens. 

Perante os cenários em cima 
da mesa, o Governo optou pela 
requalificação / duplicação do 
IP3. As obras deverão beneficiar 
todo o percurso, excepto os 
locais com orografia difícil de 
ultrapassar. Em audição parla-
mentar, Pedro Marques infor-
mou que . a solução apoiada pelo 
Governo prevê o aumento do 
número de faixas de rodagem 
onde isso for possível. Anunciou 
que-os trabalhos incidirão, numa 
primeira fase, entre o nó dc 
Penacova e o nó da Lagoa Azul, 
orçamentados em cerca de 15 
milhões de euros. Para o mem-
bro do Governo, a justificação 
radica no facto de esta "ser a 
zona mais crítica em termos de 
Segurança no IP3 e é essa a zona 
que esperamos possa entrar em 
obra mais rapidamente". 

Os autarcas e empresários 
da região, que nunca escon-
deram a sua preferência por uma 
auto-estrada entre Viseu e  

Coimbra, num traçado paralelo 
ao actual IP3. não deixam de 
considerar "positiva" a solução 
encontrada, embora não fosse a 
mais desejada. O facto de o 
projecto apoiado pelo Governo.  
apontar para urna requalificação 
que em 85 por cento do percurso 
terá perfil de auto-estrada, coma 
vantagem de ficar livre de 
portagens, agrada no entanto á 
maioria. 

O presidente da CIM Viseu 
Dão Latões, Rogério Abrantes,. 
foi dos que reconheceu que a 
duplicação não era aquilo que os 
.autarcas mais desejavam, 
embora reconheça que a solução 
encontrada corresponderá "a 
uma melhoria substancial para 
todos aqueles que circulam no-
IP3". O dirigente reconhece que 
o papel dos autarcas e movi-
mento associativo empresarial, 
nomeadamente da AI RV, foram 
determinantes para induzir o 
Governo a avançar com urna 
solução. Afirmou-se, no entan-
to, algo preocupado com o facto 
de 3 por cento do actual IP3 
contemplar apenas uma faiXá de 
cada lado, o que no seu entender 
poderá provocar alguns cons-
trangimentos. Preocupações que 
espera venham a ser ultrapas-
sadas ao longo da execução dos 
trabalhos. 

O presidente da Câmara de 
Viseu, na última Assembleia 
Municipal, mostrou-se algo 
reticente enquanto não conhecer  

a tinido os detalhes da obra de 
requalificacão / duplicação do 
IP3 e avisou que os autarcas não 
irão desistir da construção de 
uma auto-estrada para sul. Em 
sintonia com Almeida Henri-
ques, a maioria dos deputados 
deste ()ruão municipal rejeitou 
uma moção de congratulação 
pelo anúncio da requalificação 
daquela via. O autarca mostrou-
se ainda desagradado com a 
realização de uma reunião em 
Coimbra, na qual foram 
explanados alguns pormenores 
do projecto, que deixou de fora, 
não só Viseu, como autarcas de 
toda a região abrangida pelo IP3. 

O presidente da Câmara de 
Tondela, José António Jesus, 
mostra-se satisfeito com o rumo. 
que a requalificação do IP3 está 
finalmente a tomar, solução que 
vai ao encontro do que tem sido 
reivindicado pelo seu concelho. 
O autarca espera que as obras 
garantam, na quase totalidade do 
percurso, duas vias em cada 
sentido e respectivo separaddr 
central, de modo a acabar com a 
sinistralidade que nos últimos 
30 anos tem manchado aquele 
Itinerário, provocando inse-
gurança nos milhares de auto-
mobilistas que por ali circulam 
diariamente. 

José António Jesus espera 
que o Governo, tomada e 
anunciada que está a decisão 
sobre .a solução encontrada, 
clarifique quanto antes o  

cronograina temporal para as 
obras e respectivo faseamento. 
Tondela pretende ainda ver a 
assumida pela tutela a conclusão 
do IC 12, obra que considera 
estrutural para o fecho da malha 
de ligação da A25 e do IP3. 

Ainda em relação ao IP3, 
relativamente á zona mais 
nevrálgica junto ao nó de 
Penacova / limite de Mortágua, 
junto ao nó da Lagoa Azul, José 
António Jesus considera muito 
perigoso manter apenas uma 
faixa de cada lado e sugere que, 
em última instância, seja 
construido um lanço alternativo 
com perfil dc auto-estrada. Este 
é de resto o ponto que o ministro 
Pedro Marques já identificou 
como o local onde a requali-
ficação do IP3 terá início. 

O presidente da Câmara de 
Mangualde e do Conselho Re-
gional, João Azevedo, considera 
"fundamental" o trabalho con-
junto desenvolvido pelo Gover-
no em sintonia com autarcas, 
empresários e sociedade civil 
em geral. "É uma opção de 
consenso da sociedade civil que 
responde aos anseios de autar-
cas, associações e população". 
João Azevedo reconhece, no 
entanto, que a solução encon-
trada, "não sendo a mais qua-
lificada, porque infelizmente 
não conseguimos ter um 
corredor duplo em toda a 
extensão", é "a mais adequada" 
para a região e para o país. 
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MANGUALDE COM ESCOLA DE CICLISMO 

O Clube Azuribike Man-
gualde Team apresentou no 
último sábado, nesta cidade, a 
Escola de Ciclismo destinado a 
crianças dos 6 aos 14 anos. Este 
projeto de formação, com a 
coordenação técnica do treina-
dor Joaquim Patrício, conta já 
com mais de uma dezena de 
jovens. 

Na cerimónia. a que se 
associou o presidente da Câmara 
de Mangualde, João Azevedo, a 
presidente da Direção Ana 
Marques, apresentou os atletas 
de competição e o novo equi-
pamento para época 201$/ 19. 
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HOJE

PALESTRA

Mangualde
20h30

No CIDEM - Centro de Ino-
vação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde, vai
ter lugar uma palestra su-
bordinada ao tema “Medi-
cina Narrativa: Conhecer,
Formar e Intervir em Con-
textos de Saúde”, orientada
por Maria de Jesus Cabral.

TEATRO

Vouzela
21h30

O Largo Conde de Ferreira
vai receber o espectáculo
“Um Sonho à Hora Marca-
da”, evento inserido no âm-
bito do Mês da Prevenção
dos Maus-Tratos na Infância.
A organização é da Bibliote-
ca Municipal e o espectáculo
conta com a participação
dos técnicos do município.

PRÓXIMOS DIAS

SOCORROS 
PEDIÁTRICOS

Mangualde
Sábado, 09h00

No 5 Sentidos, Espaço de
Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional, em Man-
gualde, realiza-se uma for-
mação certificada de Primei-
ros Socorros Pediátricos.

DANÇ’ARTE

Oliveira de Frades
Sábado, 09h30

No âmbito do Dia Mundial
da Dança, realiza-se o evento
DançArte, com escolas e
academias de vários pontos
do país. 

EXPOSIÇÃO

Castro Daire
Sábado, 14h00

No Museu Municipal é inau-
gurada a exposição “A Natu-
reza tal como ela é”, do fotó-
grafo João Cosme.

DIA DA MÃE

Tabuaço
Sábado, 15h30

No âmbito das comemora-
ções do Dia da Mãe, o muni-
cípio de Tabuaço vai promo-
ver, na piscina municipal co-
berta, actividades de hidrogi-
nástica e um workshop de
instrumentos musicais.

FESTIVAL DE SOPAS

Oliveira de Frades
Sábado, 19h30

A 4ª edição do Festival de
Sopas, organizado pelo
Agrupamento nº 1313 de Oli-
veira de Frades do Corpo
Nacional de Escutas, vai 
ter lugar no Largo do 
Cine-teatro.

EXPOSIÇÃO

Tondela
Sábado, 21h00

A Galeria ACERT vai receber
a exposição “Ceramistas em
Diálogo com o Movimento
Maio 68”. Convidados do
Núcleo de Ceramistas da
ACERT foram desafiados a
realizar um elemento cerâ-
mico de característica indivi-
dual a partir das frases das
ruas de Paris tendo em vista
uma exposição colectiva.

MISSA BREVIS

Tarouca
Sábado, 21h30

Realiza-se, na Igreja de São
Pedro de Tarouca, uma
Missa Brevis de Jacob e
Hann, com a Associação Fi-
larmónica de Tarouca e Coro
Benedictus MMXVIII.

HÉLDER COSTA
NU PALCO

Tondela
Sábado, 21h45

Hélder Costa, um dos gran-
des nomes do teatro portu-
guês, estará ‘Nu Palco’ para
um encontro que também
será de conversa com o pú-
blico. O evento decorre no
Auditório 1 da ACERT.

NOITE 
AFROLATINA

Mangualde
Sábado, 22h30

A segunda edição do “Vem
Dançar - Noite Afrolatina” vai
decorrer no próximo sá-
bado, com um workshop de
Semba da Escola Pedro &
Fernanda e ritmos afrolati-
nos, com os djs Nelson
Afonso e Marcelo Silva.

FEIRA DO RODO

Resende
Domingo, 07h00

Na União de Freguesias de
Ovadas e Panchorra, em Re-
sende, terá lugar a Feira do
Rodo – Ovadas, com uma
mostra de reprodutores da
Raça Arouquesa.

ROTA DA MÃE

Lamego
Domingo, 09h00

Pela freguesia de Avões, vai
decorrer a caminhada 'Rota
da Mãe', destinada a todas as
mães. Será feito também um
piquenique em plena Serra
das Meadas. No final haverá
ainda uma lembrança para
todas as mães presentes.

DIA DA MÃE

Nelas
Domingo, 14h30

No Centro Paroquial assina-
la-se o Dia da Mãe, com
muita música e animação a
cargo do Grupo Coral da
Universidade Sénior local.

DIA DA MÃE

Mangualde
Domingo, 17h00

Para assinalar o Dia da Mãe,
vai realizar-se na Igreja do
Complexo Paroquial, um
concerto da Orquestra de
Câmara Portuguesa e da Or-
questra POEMa. A organiza-
ção pertence ao município,
no âmbito da iniciativa mu-
sical 'Mundos Cruzados', in-
serida no projecto ' Alto
Mondego, Rede Cultural'.
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Sonae Arauco recebeu a visita do Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural
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Meio: Gazeta Rural Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c09285aa

 
Em nome de um futuro mais sustentável, a Sonae Arauco reforça comprometimento para com o
interior do país, no sentido de gerar mais desenvolvimento e riqueza
Unidades fabris da empresa em Mangualde e em Oliveira do Hospital encontram-se a retomar a
normalidade da sua atividade, após terem sido severamente atingidas pelos incêndios de outubro de
2017
 
A Sonae Arauco, empresa resultante da parceria estratégica entre a portuguesa Sonae Indústria e a
chilena Arauco, recebeu na quinta-feira, dia 3 de maio, a visita do Secretário de Estado das Florestas e
do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, na sua unidade industrial, em Mangualde, que foi
severamente afetada pelos incêndios de 15/16 de outubro de 2017.
 
Sendo a Sonae Arauco uma das maiores produtoras mundiais de painéis derivados de madeira, os
investimentos de recuperação das fábricas impactadas pelos incêndios, em Mangualde e em Oliveira
do Hospital, transformaram-se na sua principal prioridade, reafirmando o compromisso para com os
clientes, colaboradores e fornecedores destas unidades. Em paralelo, estão em curso outros
investimentos vitais para manter a ambição de crescimento de vendas em produtos de maior valor
acrescentado, como a construção de uma nova linha contínua para produção de MDF, em Mangualde.
 
Em franco processo de recuperação, graças à forte união e dedicação dos colaboradores da empresa,
o CEO da Sonae Arauco, Rui Correia, salienta que "depois da tempestade vem a bonança - agora é o
momento para darmos a volta por cima e continuarmos a surpreender pela nossa capacidade de servir
os nossos clientes, de inovar e de antecipar tendências. Os nossos colaboradores têm sido incansáveis
neste processo de normalização e é, em grande parte, graças a eles que fomos capazes de retomar
atividades tão rápido".
 
Depois da reconstrução das fábricas, a Sonae Arauco pretende continuar a colaborar na recuperação e
equilíbrio das florestas do país, contribuindo para um futuro mais sustentável. A empresa está, assim,
comprometida com o interior do país no sentido de gerar mais riqueza florestal e económica, sendo
exemplos disso os acordos para a gestão de áreas florestais celebrados com a Câmara Municipal de
Mangualde e com as Juntas de Freguesia de Freixiosa e de São João de Fresta.
 
Recorde-se que a Sonae Arauco é uma das maiores empresas no setor dos derivados de madeira,
garantindo presença industrial em 4 países, onde emprega cerca de 3000 pessoas, chegando os seus
produtos a mais de 75 países.
 
Gazeta Rural
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Fábricas da Sonae Arauco afetadas pelos incêndios retomam atividade normal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2018

Meio: Jornal da Construção Online

URL: http://www.jornaldaconstrucao.pt/index.php?id=7&n=6091

 
"Sendo a Sonae Arauco uma das maiores produtoras mundiais de painéis derivados de madeira, os
investimentos de recuperação das fábricas impactadas pelos incêndios, em Mangualde e em Oliveira
do Hospital, transformaram-se na sua principal prioridade, reafirmando o compromisso para com os
clientes, colaboradores e fornecedores destas unidades. Em paralelo, estão em curso outros
investimentos vitais para manter a ambição de crescimento de vendas em produtos de maior valor
acrescentado, como a construção de uma nova linha contínua para produção de MDF, em Mangualde",
explica a empresa resultante da parceria estratégica entre a portuguesa Sonae Indústria e a chilena
Arauco.
 
Em processo de recuperação, "graças à forte união e dedicação dos colaboradores da empresa",
conforme se lê no referido comunicado, Rui Correia, CEO da Sonae Arauco, salienta também que
"depois da tempestade vem a bonança. Agora é o momento para darmos a volta por cima e
continuarmos a surpreender pela nossa capacidade de servir os nossos clientes, de inovar e de
antecipar tendências. Os nossos colaboradores têm sido incansáveis neste processo de normalização e
é, em grande parte, graças a eles que fomos capazes de retomar atividades tão rápido".
 
Depois da reconstrução das fábricas, "a Sonae Arauco pretende continuar a colaborar na recuperação
e equilíbrio das florestas do País, contribuindo para um futuro mais sustentável. No sentido de gerar
mais riqueza florestal e económica no interior do País, empresa celebrou acordos para a gestão de
áreas florestais com a Câmara Municipal de Mangualde e com as Juntas de Freguesia de Freixiosa e de
São João de Fresta.
 
A Sonae Arauco, recorde-se, é uma das maiores empresas no setor dos derivados de madeira,
garantindo presença industrial em quatro países, onde emprega cerca de 3.000 pessoas em 9 países
(Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul, Reino Unido, França, Holanda, Suíça e Marrocos),
chegando os seus produtos a mais de 75 países e o seu volume de negócios a mais de 800 milhões de
euros.
 
Os painéis de Aglomerados de Partículas, como os de Fibras de Média Densidade têm um papel
primordial na Innovus, uma marca da Sonae Arauco que oferece soluções para projetos de decoração
de interiores. Para construções, reformas ou ampliações, a Sonae Arauco dispõe de soluções do
sistema Agepan®, para uso em tetos, paredes, pavimentos e ampliações de quartos.
 
Os comentários deste site são publicados após aprovação, pelo pedimos que respeitem os nossos
Termos de Utilização.
 
O seu IP não será divulgado, mas ficará registado na nossa base de dados.
Por favor, não submeta o seu comentário mais de uma vez.
 
04 de Maio de 2018 às 11:09:40
 
Redicom
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■ MANGUALDF 
Texto Irene Ferreira 

CONTAS DO MUNICÍPIO APROVADAS POR MAIORIA 

• AUTARQUIA 
MANGUALDENSE TERMINA 
2017 COM SALDO POSITIVO 
E REDUZ DIVIDA. OPOSIÇÃO 
NÃO APROVA AS CONTAS DO 
ANO PASSADO 

A

m 

 Assembleia Municipal de 
Mangualde aprovou por 

aioria as contas de gerência 
relativas a 2017, com os votos favorá-
veis do PS, com a abstenção da ban-
cada social-democrata e o voto contra 
da CDU. O executivo apresentou aos 
deputados municipais um resultado 
líquido positivo superiora um milhão 
e 872 mil euros e uma redução da dí- 

vida global superior a 779 mil euros. 
Atualmente a dívida do município 
situa-se nos nove milhões de euros. 
Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, as contas de 
2017 "representam um exercício 
muito positivo da gestão e ativi-
dade municipal e que se traduzem 
num reforço cada vez maior da 
sustentabilidade financeira do 
município". João Azevedo afirma 
ainda que a autarquia "tem hoje a 
sua situação financeira equilibrada" 
e que se prepara "para o maior in-
vestimento de sempre no concelho". 
O autarca mangualdense acrescenta 
que o município "saiu em 2016 do 
saneamento financeiro" e que desde  

Oposição não aprova contas 
A bancada parlamentar do PSD 
na Assembleia municipal de Man-
gualde absteve-se na votação das 
contas de gerência da autarquia. O 
líder dos social democratas, Serafim 
Tavares, disse ao Jornal do Centro 
que o sentido de voto "não podia 
ir noutro sentido" uma vez que as 
contas dizem respeito a 2017 e que 
os elementos eleitos em outubro 
passado não "tinham conhecimento 
de causa para votar", uma vez 
que não integravam aquele órgão. 
Em relação à CDU, o único elemen-
to optou por votar contra o docu-
mento. Fernando Campos justifica 
a sua posição também com o facto 
de não ter integrado o mandato an-
terior. O comunista disse ainda ao 
Jornal do Centro que não concorda 
com um item do documento onde 
aparece a rubrica "diversos" em que 
o município atribuiu 19 por cento 
do orçamento. "Não sei a que isso se 
refere mas estamos a falar de quase 
um quinto do orçamento. Pedi 
explicações mas não foram muito 
esclarecedoras", explica Fernando 
Campos. 

Autarquia com saldo positivo de 1,8 milhões 

aí foi "preparado um plano de inves-
timentos sustentado e estruturado 
em fundos comunitários", reforçando 
que "só é possível a sua execução 
porque o executivo tem músculo 
financeiro para a sua execução". 
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Época neandertal em palestra
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Conferência será realizada na Biblioteca Municipal
 
A Biblioteca Municipal Alexandre Alves, em Mangualde, vai acolher a 25 de maio a conferência
"Neandertal" com o professor João Carlos Zilhão da Universidade de Barcelona a marcar a iniciativa
como orador, refletindo sobre a época neandertal e a sua importância histórica.
 
Durante a iniciativa decorrerá ainda a inauguração de uma exposição sobre a pré-história de
Mangualde, em que estarão presentes o presidente da Câmara João Azevedo, João Carlos Alves do
Agrupamento de Escolas e o professor Domingos Cruz da Universidade de Coimbra, e a exibição do
documentário "O megalitismo concelhio" de João Carlos Alves e Miguel Marques.
 
O encerramento contará com um momento musical protagonizado pela ACAB - Associação Cultural
Azurara da Beira.
 
A conferência "Neandertal" começa às 21h00.
 
2018-05-04 17:09:00+01:00
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"20 Lés a Lés" passou por Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2018/05/05/20-les-a-les-passou-por-mangualde/

 
No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca
presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que
vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais
de 2000 participantes.
 
A segunda etapa, a decorrer a 1 de junho, tem como ponto de passagem Mangualde, com paragem no
Oásis instalado frente aos Paços do Concelho e, poucos quilómetros depois, na Live Beach, a primeira
praia artificial da Europa. Os mototuristas subirão ainda ao Monte da Srª do Castelo, onde poderão
contemplar a maravilhosa vista sob Mangualde e sob a região.
 
5 Maio, 2018
 
José Silva
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O IP3 está definido. Venha a obra...
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Depois de muitos movimentos requalificadores, a nascerem como tortulho em caruma húmida; depois
de vermos muitos colados de
 
Depois de muitos movimentos requalificadores, a nascerem como tortulho em caruma húmida; depois
de vermos "muitos" colados de última hora à premente necessidade de uma estrada decente em
alternativa ao fatal IP3; depois de vermos partidos políticos muito "engonhados" na sua posição por
verem avançar um projecto que o seu governo nunca ousou tirar da gaveta; cientes de que o óptimo é
inimigo do bom e que, pelo que vemos por esse país fora onde as autoestradas se duplicam chegando
a correr paralelas umas às outras; conscientes de que o litoral leva a grossa fatia dos dinheiros
europeus para infraestruturas... há que saudar dois autarcas:
 
João Azevedo, presidente da câmara de Mangualde e José António Jesus, presidente da câmara de
Tondela que foram consequentes na sua luta, sem arrivismos, sem protagonismos bacocos, sem
bailados em pontas diante das câmaras de filmar, sem colagens de última hora, como por exemplo a
AIRV que já apanhou o comboio em andamento, instituição que tem estado, em regime de
alternância, nas quase duas últimas décadas nas mãos da rapaziada laranja, ou azul ou sabe-se lá que
cores mais agora assumirão, sem o histrionismo patético do autarca viseense, cada vez mais
desqualificado no território que gostaria de chamar seu, o do distrito de Viseu, por excesso de
palavreado e escassez de obra feita, finalmente diríamos - e esperamos para ver factos - o IP3 vai ser
requalificado no início do 1º semestre de 2019. A execução total de obra demorará entre 3 a 4 anos.
Não terá portagens e 85% do seu traçado será em perfil de autoestrada, com cerca de 3% com uma
via de cada lado, essencialmente nas consideradas "obras de arte", as pontes. Os outros 12% serão
com faixas de lentos. As previsões de custos apontam para os 134 milhões de euros.
 
Se hoje, o tempo de distância, em média é de 65 minutos, depois da obra concretizada reduzi-la-á
para 43 minutos. Este é o compromisso do ministro Pedro Marques num consenso hoje fundamental
para a região.
 
Relembramos dois nomes: João Azevedo, do PS e José António Jesus, do PSD... os outros, meras
varejeiras voejando por cima do oportunismo circunstancial, colando aos líderes do pelotão para
tentarem chegar por arrasto à meta. O costume...
 
Fazemos votos de que os governantes honrem o seu compromisso e olhem para o "interior" com
menos miopia e mais lúcida acção.
 
Rua Direita
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Arons de Carvalho deve estar neste momento 
a pensar o óbvio: que a sua frase desastrosa 
na capa do i levou finalmente o PS a mover- 
-se no sentido de uma posição que tardava. 

Fernanda Câncio 
Jornalista, Facebook, 3/05 

José Sócrates 
A injustiça que agora a 
Direção do PS comete comigo, 
juntando-se à Direita política 
na tentativa de criminalizar 
urna governação, ultrapassa os 
limites do que é aceitável no 
convívio pessoal e político. 
Ex-primeiro-ministro. JN, 4/05 

João Pereira Cantinho 
Arons de Carvalho afirmou 
que não é necessariamente 
reprovável que uma pessoa 
viva com empréstimos de 
outra (...) Só incorrigíveis 
socráticos ou clientes do Júlio 
de Matos (às vezes é difícil 
distingui-los) encaram a 
relação Sócrates - Santos Silva 
com esta leveza de espírito. 
Colunista, CM, 29/04 

Carlos Carreiras 
Portugal não consegue viver 
em normalidade, só 
aparentemente. Deixamos de 
nos escandalizar com os 
escândalos. E porém eles 
sucedem-se. E são cada vez 
mais escandalosos. E 
envolvem cada vez mais gente 
e mais dinheiro e mais 
trapaça. 
Presidente da Câmara de Cascais, i, 
2/05 

Miguel Sousa Tavares 
Todos os ciclos de 
prosperidade histórica do  

Brasil, ligados às riquezas 
naturais, tirando o primeiro - 
o do pau-brasil, irrelevante 
em termos económicos -
foram feitos graças a árvores 
levadas para lá pelos 
portugueses: a cana de 
açúcar, a borracha, o cafeeiro, 
até os coqueiros. que levámos 
da Índia. 
Colunista. Expresso, 28/04 

idem 
Que haja portugueses que 
tenham vergonha da nossa 
história e queiram reescrevê-la 
numa espécie de museu de 
autoflagelação é problema 
deles. 

João Azevedo 
O património mais valioso que 
temos é mesmo o doutor Jorge 
Coelho. 
Presidente da Câmara de 
Mangualde. Expresso, 28/04 

Marcos Andrade 
Nas últimas autárquicas em 
Moura e em Beja o voto cigano 
articulado definiu maiorias. 
Quer isto dizer que pode 
definir alterações no poder. 
Membro da Unidade de Parceria 
Estratégica - Equipa Ciganos e 
Viajantes do CE, Público, 30/04 

Fernando Calado 
Rodrigues 
Se Bragança soube abrir-se à  

interculturalidade, não há 
razões para rejeitar a 
diversidade de orientações 
sexuais. A 'marcha do 
orgulho gay' servirá para 
demonstrar que é uma cidade 
tolerante e aberta. 
Padre. JN, 30/04 

Henrique Garcia 
Este país nem é para velhos, 
nem para novos. Este país 
não é para ninguém. E para 
os que estão no ativo 
também não é. Porque são 
cada vez mais peças 
descartáveis. 
Jornalista, NM, 1/05 

idem 
Se continuava a trabalhar? 
Por mim, sim, mas fui 
apanhado no radar do 
excesso de idade. 

Nuno da Câmara 
Pereira 
Sinto sempre vontade de fugi• 
do palco. 
Fadista. CM, 29/04 

Judite Sousa 
Seria ótima atriz. 
Jornalista. CM, 28/04 

Luisa Costa Gomes 
A 'escrita feminina' é uma 
pestilência da cultura. 
Aparece e desaparece. 
Escritora, i, 30/04 

Diana 
Chaves 
Tenho 36. Posso 
casar aos 37, aos 
38, aos 39... Não 
sinto pressa ou 
necessidade. 

idem 
Adoro estar 
noiva e adoro 
o meu anel. 

Atriz. Nova Gente, 2/05 
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Conferência "Neandertal" em Mangualde
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Conferência "Neandertal" em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Maio de 2018
 
25 Views
 
Decorre no dia 25 de maio, sexta-feira, a partir das 21h00, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, receberá "Neandertal", uma conferência onde o Professor Doutor João Carlos Zilhão
(Universidade de Barcelona), mundialmente conhecido como o "advogado do Neandertal", será o
orador.
 
Às 21h00, decorrerá a inauguração e abertura oficial da exposição sobre a Pré-História do Concelho de
Mangualde, em que estarão presentes João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde, o
Professor Doutor Domingos Cruz, da Universidade de Coimbra e o Doutor João Carlos Alves, AEM.
Seguir-se-á a exibição de um filme/documentário, intitulado 'O megalitismo concelhio', da autoria de
João Carlos Alves e Miguel Marques. No encerramento, realizar-se-á um momento musical
protagonizado pela ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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Mangualde.Dia da Mãe assinalado com grande Concerto
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Ontem foi Dia da Mãe e, como forma de assinalar a efeméride, realizou-se, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde, um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa e da Orquestra POEMa.
Este foi um concerto organizado pela Câmara Municipal de Mangualde no âmbito da iniciativa musical
"Mundos Cruzados", inserida no projeto "Alto Mondego, Rede Cultural", que encheu a Igreja numa
justa homenagem às Mães.
 
Apresentação do projeto "Alto Mondego, Rede Cultural"
 
Antes do inicio do concerto, foi apresentado o projeto "Alto Mondego, Rede cultural", que se
desenvolve no âmbito da candidatura que decorre de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de
2020, e que envolve os municípios de Mangualde, Nelas, Fornos de Algodres e Gouveia.
 
O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção
turística de modo a posicionar o território do Alto Mondego como um destino de excelência e
autenticidade para o segmento do turismo histórico-cultural, de âmbito nacional e internacional,
suportado pelo património material e imaterial existente.
 
7 Maio, 2018
 
José Silva
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José Alberto Lopes

A Escola Profissional Profitecla
realizou, na quinta-feira, na
Pousada de Viseu, um evento
de parceiros, que contou com
um workshop de sushi e de gin,
abrilhantado pelo grupo coral
da Associação de Solidariedade
Social dos Professores.

O objectivo do evento, segun-
do Maria Gaspar, directora do
pólo de Viseu, foi fazer “um
agradecimento às entidades lo-
cais com as quais estabelece-
mos parcerias”, destacando en-
tre os parceiros o Grupo Visa-
beira, o Museu Nacional Grão
Vasco, o Instituto Politécnico de
Viseu (IPV) e as várias unidades
hoteleiras e de restauração da
cidade, que são também recep-
tores dos alunos da escola pro-
fissional, “nos estágios e na em-
pregabilidade”.

Marcaram presença Cristina
Brasete, vereadora da Educa-
ção, Juventude e Desporto da
Câmara de Viseu, Maria José
Coelho, vereadora da Acção So-
cial da Câmara de Mangualde,
Paula Cardoso, directora do
Museu Nacional Grão Vasco,
José Ernesto, almoxarife da
Confraria de Saberes e Sabores
da Beira, "Grão Vasco", e Joa-
quim Antunes e Cristina Bar-
roco, professor coordenador e
directora da licenciatura em Tu-
rismo da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu
do IPV.

Para Maria Gaspar, “a prova
de que o nosso trabalho está a
ser bem feito é que temos tido
solicitações para os nossos alu-
nos de vários pontos do país e
apresentamos uma taxa de em-
pregabilidade de cerca de 80%”,
reforçando que os cursos mi-
nistrados em Viseu, Turismo e
Restauração, “são necessários
para a região, onde o turismo

caminha a passos largos”.
Salientando a importância do

evento, pelo estreitar de laços
da escola com a comunidade,
que acolhe há 29 anos os alu-
nos da Profitecla, a directora
evidencia que “não podemos
ter cursos profissionais fecha-
dos dentro de si, nenhuma es-
cola deverá ter e muito menos
uma escola profissional”.

Workshop de sushi e gin
deliciou os convidados

Durante o evento, foi orien-
tado um workshop de gin, pelo
empresário Paulo Pereira, que
viu em 2016 o seu projecto
“Amicis” ser aprovado no pro-
grama televisivo “Shark Tank”,
estando agora essa marca de
gin à venda em todo o país, e
ainda um workshop de sushi,
ministrado por um restaurante
especializado da cidade. Os alu-
nos de restauração da Profitecla
prestaram serviço de apoio em
ambos os workshops, tendo os
de turismo desempenhado fun-
ções de organização de eventos,
recepção e acolhimento dos
convidados.

Pedro Castro, director peda-
gógico dos sete pólos nacionais
da Profitecla (Barcelos, Braga,
Guimarães, Coimbra, Lisboa,
Porto e Viseu), realçou que “ca-
da vez mais esta relação entre
as escolas profissionais e os sec-
tores onde nós temos os cursos
é imperiosa”. 

Por sua vez, António Ruão,
administrador da Profitecla, de-
clarou que “no projecto educa-
tivo desenhado pela escola fi-
cou definido que um dos vec-
tores principais era a relação
com a comunidade. Termos os
nossos alunos numa relação ín-
tima e estreita com a actividade
que vão desenvolver é muito
importante na sua prestação e
no seu futuro”, concluiu. |

Profitecla agradeceu aos
parceiros institucionais
na Pousada de Viseu

JOSÉ ALBERTO LOPES

Pedro Castro, Maria Gaspar e António Ruão
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Empresa de Mangualde 
regressa à normalidade
Incêndios Secretário de Estado das Florestas confirmou esforço que a Sonae
Arauco para regressar à actividade depois da tragédia de Outubro que a afectou
O secretário de Estado das Flo-
restas e do Desenvolvimento
Rural, Miguel João de Freitas,
visitou recentemente a Soane
Arauco, em Mangualde, reco-
nhecendo o esforço da em-
presa no retomar da actividade
depois dos grandes incêndios
de Outubro de 2017 que a afec-
taram significativamente.

A empresa, reconhecem os
seus responsáveis, “tem vindo
a reforçar o seu comprometi-
mento para com o interior do
país, no sentido de gerar mais
desenvolvimento e riqueza”.
Nesse sentido “tudo tem feito
para que as unidades fabris da
empresa em Mangualde e em
Oliveira do Hospital retomem
a normalidade da sua activi-
dade, após terem sido severa-
mente atingidas pelos incên-
dios de outubro de 2017”, se-
gundo uma nota enviada aos
órgãos de comunicação social. 

E foi isso que o governante
confirmou nesta visita à Sonae
Arauco, empresa resultante da
parceria estratégica entre a por-
tuguesa Sonae Indústria e a chi-
lena Arauco. 

Sendo a Sonae Arauco uma
das maiores produtoras mun-
diais de painéis derivados de
madeira, os investimentos de
recuperação das fábricas im-
pactadas pelos incêndios, em
Mangualde e em Oliveira do
Hospital, transformaram-se na
sua principal prioridade, reafir-
mando o compromisso para
com os clientes, colaboradores
e fornecedores destas unidades. 

Em paralelo, estão em curso
outros investimentos conside-
rados vitais pela empresa “para

manter a ambição de cresci-
mento de vendas em produtos
de maior valor acrescentado,
como a construção de uma
nova linha contínua para pro-

dução de MDF, em Mangualde”. 
“Em franco processo de re-

cuperação, graças à forte união
e dedicação dos colaboradores
da empresa”, o CEO da Sonae
Arauco, Rui Correia, salienta
que “depois da tempestade

vem a bonança – agora é o mo-
mento para darmos a volta por
cima e continuarmos a sur-
preender pela nossa capaci-
dade de servir os nossos clien-
tes, de inovar e de antecipar ten-
dências”.

Comprometida 
com o interior do país

“Os nossos colaboradores
têm sido incansáveis neste pro-
cesso de normalização e é, em
grande parte, graças a eles que
fomos capazes de retomar ac-
tividades tão rápido”, reconhe-
ceu. 

Depois da reconstrução das
fábricas, a Sonae Arauco pre-
tende continuar a colaborar na
recuperação e equilíbrio das
florestas do país, contribuindo

“para um futuro mais susten-
tável”. 

A empresa está, assim, “com-
prometida com o interior do
país no sentido de gerar mais
riqueza florestal e económica”,
sendo exemplos disso os acor-
dos para a gestão de áreas flo-
restais celebrados com a Câ-
mara Municipal de Mangualde
e com as juntas de Freguesia de
Freixiosa e de São João de
Fresta. 

Recorde-se que a Sonae
Arauco é uma das maiores em-
presas no sector dos derivados
de madeira, garantindo pre-
sença industrial em quatro paí-
ses, onde emprega cerca de
3000 pessoas, chegando os
seus produtos a mais de 75 paí-
ses. |

Respnsáveis mostraram o trabalho em curso a apontaram novos projectos

D.R.

Empresa garante que, 
depois da reconstru-
ção das fábricas, irá
continuar a colaborar
na recuperação e equ-
líbrio das florestas e
contribuir para o 
desenvolvimento
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Dia da Mãe celebrado em Mangualde com momento musical de excelência
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ATUAÇÕES DA ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA E DA ORQUESTRA POEMa
 
Ontem foi Dia da Mãe e, como forma de assinalar a efeméride, realizou-se, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde, um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa e da Orquestra POEMa.
 
Foi um concerto organizado pela Câmara Municipal de Mangualde no âmbito da iniciativa musical
"Mundos Cruzados", inserida no projeto "Alto Mondego, Rede Cultural", que encheu a Igreja numa
justa homenagem às Mães.
 
Apresentação do projeto "Alto Mondego, Rede Cultural"
 
Antes do início do concerto, foi apresentado o projeto "Alto Mondego, Rede cultural", que se
desenvolve no âmbito da candidatura que decorre de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de
2020, e que envolve os municípios de Mangualde, Nelas, Fornos de Algodres e Gouveia.
 
O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção
turística de modo a posicionar o território do Alto Mondego como um destino de excelência e
autenticidade para o segmento do turismo histórico-cultural, de âmbito nacional e internacional,
suportado pelo património material e imaterial existente.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Começaram as obras de requalificação na Estrada Nacional 329-2
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Autarcas visitaram trabalhos no troço entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha
 
A Estrada Nacional (EN) 329-2, em Mangualde, já está a ser alvo de obras de requalificação.
 
Os trabalhos iniciaram no troço que liga Póvoa de Cervães a Abrunhosa-a-Velha e receberam a visita
do presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, do presidente da Junta de Freguesia de Abrunhosa-
a-Velha, Eduardo Albuquerque, e do presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e
de Póvoa de Cervães, Rui Valério.
 
Os autarcas afirmaram que a obra, reclamada pelas populações locais "há décadas", era "urgente"
pelo estado da via e pelos acidentes registados. João Azevedo disse ainda que "o investimento na EN
392-2 só é possível porque existiu uma preocupação partilhada entre autarquia, presidentes de junta
e administração central em resolver um problema das populações".
 
Segundo a autarquia, a requalificação visa uma "renovação profunda" da ligação entre as duas
freguesias através de alterações no traçado e do aumento da largura da plataforma, acrescida da
melhoria das condições de drenagem, da construção de um novo pavimento e da colocação de
sinalização. O objetivo passa por apresentar "melhores condições de conforto e segurança".
 
O financiamento da obra resulta de um contrato-programa assinado entre a Câmara de Mangualde e o
Governo, contando com um orçamento de cerca de 900 mil euros. 40 por cento deste valor é
financiado pelo município, ficando responsável por realizar a intervenção na EN 329-2.
 
2018-05-07 10:42:00+01:00
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"Open Days - Incubadoras de Empresas" passa por Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a3dd04b

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela. Em Mangualde, o CIDEM - Centro de
Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde estará aberto à comunidade já na próxima
segunda-feira, dia 14.
 
A receção dos participantes terá início às 14h00, seguindo-se uma sessão de boas-vindas com a
presença de Elísio Oliveira, vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Secretário Executivo e
representante da Incubadora, e com a presença de Nuno Martinho, representante do Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
 
Seguir-se-á a intervenção de Miguel Gonçalves, intitulada "Como potenciar o seu negócio /
testemunho empreendedor". Para finalizar, seguir-se-á um pitch de apresentação das empresas
incubadas: LandVeneration (César Rodrigues), E-Rega (Hugo Melo/Romeu Martins) e Renascer
Floresta (José Manuel Ferreira).
 
Entre as 9h00 e as 17h00 será também possível realizar uma visita guiada às instalações do CIDEM.
 
Esta iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões decorre no âmbito da candidatura
aprovada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadramento no Programa
Operacional Regional do Centro 2014-2020 (CENTRO 2020), denominada "EMPREENDER+ VISEU DÃO
LAFÕES - Promoção do Empreendedorismo na Região Viseu Dão Lafões", e pretende desenvolver um
conjunto de ações de divulgação das incubadoras da região.
 
CIDEM (Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde)
 
Rua Nova, 71
 
3530-133 Mangualde
 
232 619 890/891
cidem@cmmangualde.pt
 
8 Maio, 2018
 
José Silva
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Autarquia inicia obras
rodoviárias há muito 
reclamadas pela população
Mangualde Obras de requalificação da EN329-2, entre Póvoa de Cervães 
e Abrunhosa-a-Velha, vão custar cerca de 900 mil euros
A Câmara Municipal de Man-
gualde já iniciou as obras de re-
qualificação da EN329-2, no
troço entre Póvoa de Cervães e
Abrunhosa-a-Velha.

Esta requalificação, reclama-
da pelas populações há muitos
anos, consiste numa renovação
profunda daquele troço, quer
pelas alterações que serão in-
troduzidas no traçado, quer
pelo aumento da largura da
plataforma, acrescida da me-
lhoria das condições de drena-
gem, da construção de um no-
vo pavimento e colocação de
sinalização. Globalmente, irá
obter-se uma via que apresen-
tará melhores condições de
conforto e segurança.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, o presidente da Junta

de Freguesia de Abrunhosa-a-
Velha, Eduardo Albuquerque, e
o presidente da União de Fre-
guesias de Santiago de Cassur-
rães e de Póvoa de Cervães, Rui
Valério, visitaram no terreno as

obras iniciais de requalificação.
Para João Azevedo, “muitos

prometeram e não cumpriram,
mas é desta vez que a obra será
feita”. O presidente afirmou
ainda que “o investimento na

EN 392-2 só é possível porque
existiu uma preocupação par-
tilhada entre autarquia, presi-
dentes de junta e administração
central em resolver um pro-
blema das populações”.

Os três presidentes reforça-
ram que esta era uma obra ur-
gente pelo estado da via e pelos
numerosos acidentes regista-
dos, uma reivindicação que a
população tem vindo a fazer há
décadas.

O financiamento da obra re-
sulta de um contrato-programa
assinado entre o município de
Mangualde e o Governo, conta
com um orçamento de cerca
de 900 mil euros, pelo que 40%
serão financiados pela autar-
quia mangualdense, que ficará
responsável por lançar e reali-
zar a intervenção. |

Eduardo Albuquerque, Rui Valério e João Azevedo

D.R.
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Viseu é capital
da segurança 
rodoviária
Até sexta-feira | P3

Sp. Lamego volta 
seis anos depois
ao futebol nacional 
Campeão distrital | P14

Requalificação
da EN329-2 custa
900 mil euros
Mangualde | P9

Lançado concurso
para percurso
lúdico do Vouga
S. Pedro do Sul | P7

Resende com equipa
de intervenção
permanente
Protocolo assinado | P8

TURISMO “É ALAVANCA DO 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS”

Exercício junta
400 militares
em Viseu

Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, elogiou evolução do sector na abertura do 5.º Fórum de Turismo Interno
e sugeriu que a Região de Turismo do Centro possa vir ter a designação de Coimbra - Centro Páginas 10 e 11

Exército realizou ao longo de mais de uma semana uma operação de cariz multinacional Página 20

Abaixo-assinado enviado ao 
ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, defende 
mais profissionais para o Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu. Pág. 20

Enfermeiros
exigem novas
contratações

Sob o comando técnico 
de António Sousa, os dois atletas 
do Judo Clube de Viseu alcançaram
em Castelo Branco o lugar 
mais alto do pódio. Pág. 15

Ouro para 
judocas Soares
e Boavida

Cristiano Pereira
com dupla vitória
em Espanha
Atletismo | P15

Pedro Dias julgado
por furto de jipe
Usado em fuga | P20

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5496  8 DE MAIO DE 2018  TERÇA-FEIRA   |  0,65 €
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CULTURA Para assinalar o Dia
da Mãe, que se comemorou no
passado domingo, realizou-se
na Igreja do Complexo Paro-
quial de Mangualde um con-
certo da Orquestra de Câmara
Portuguesa e da Orquestra
POEMa.

Este foi um concerto organi-
zado pela Câmara Municipal de
Mangualde no âmbito da ini-
ciativa musical “Mundos Cru-
zados”, inserida no projecto
“Alto Mondego, Rede Cultural”.

O projecto “Alto Mondego,
rede cultural” desenvolve-se no
âmbito da candidatura que de-
corre de 1 de Outubro de 2017 a

30 de Setembro de 2020.
O projecto consubstancia-se

numa operação de programa-
ção cultural em rede com os
municípios de Mangualde, Ne-
las, Fornos de Algodres e Gou-
veia, tendo como objectivo ge-
ral o desenvolvimento de uma
estratégia integrada de promo-
ção turística de modo a posi-
cionar o território do Alto Mon-
dego como um destino de ex-
celência e autenticidade para o
segmento do turismo histórico-
cultural, de âmbito nacional e
internacional, suportado pelo
património material e imaterial
existente.|

Concerto assinalou o Dia
da Mãe em Mangualde

DR

João Lopes, João Azevedo, Sofia Relvas e Luís Tadeu
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Autarquia inicia obras rodoviárias há muito  reclamadas pela população
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/31947

 
A Câmara Municipal de Mangualde já iniciou as obras de requalificação da EN329-2, no troço entre
Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha.
Esta requalificação, reclama-da pelas populações há muitos anos, consiste numa renovação profunda
daquele troço, quer pelas alterações que serão introduzidas no traçado, quer pelo aumento da largura
da plataforma, acrescida da melhoria das condições de drenagem, da construção de um novo
pavimento e colocação de sinalização. Globalmente, irá obter-se uma via que apresentará melhores
condições de conforto e segurança.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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IV Encontro Equestre da Freguesia de Espinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2018

Meio: Equisport Online

URL: https://www.equisport.pt/noticias/iv-encontro-equestre-da-freguesia-de-espinho/

 
Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de
Espinho, no próximo dia 13 de Maio, domingo, na Abadia de Espinho. A organização é da Junta de
Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer
Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister Reboques, da Sogrape-
Outeiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
O encontro começa pelas 9h00, com a recepção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia
Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois
Baptismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana
Equestre no Campo de Futebol da Abadia Espinho.
 
PROGRAMA
 
4.º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO
 
13 de Maio, domingo - Abadia de Espinho
 
09h00 | Recepção aos cavaleiros
Campo de Futebol da Abadia Espinho
 
10h00 | Passeio Equestre
Freguesia de Espinho
 
11h30 | Baptismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
 
14h30 | Baptismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
 
15h00 | Gincana Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
 
2018-05-08T06:55+01:00
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Festa em Honra e Louvor a Nossa Senhora dos Verdes em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/05/2018

Meio: MetroNews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2258620c

 
Realiza-se, entre 25 e 27 de maio, mais uma Festa em Honra e Louvor a Nossa Senhora dos Verdes.
As celebrações decorrerão em Gandufe. Na sexta-feira, dia 25, a Procissão das Velas, marcada para as
21h00, dá início às comemorações. Segue-se a atuação da Banda "Xpress Music". Já no sábado, dia
26, o Jogo de Futebol entre casados e solteiros terá início às 15h00, no Campo de Futebol na Abadia
de Espinho. À noite, a "Banda Time" atuará a partir das 21h30.
 
No domingo, último dia da festa, a manhã começa às 8h00 com Alvorada, pelas 9h30 terá lugar o
desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato, que percorrerá as Ruas da Povoação. Às 10h00,
acontecerá a "Morte do Galo". Já durante a tarde, pelas 15h00, decorrerá uma missa, com a presença
do Grupo Coral da Paróquia de Espinho, seguida de Procissão em Honra e Louvor de Nossa Senhora
dos Verdes, com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato. Às 17h30, terá lugar um leilão de
oferendas, terminando as festividades com a atuação da banda "3G Music", às 21h00. Haverá ainda
Bar permanente.
 
A organização é da Comissão de Festas da Nª Senhora dos Verdes 2018, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho, "Aos Emigrantes de Gandufe", Café A
Parreira, Cascata de Pedra, José Augusto Almeida Maques - Fornecedor de Lenha, MotoNelas, Inácio
Lopes&Filho - Serração de Madeiras, ConstroMoreira, Quinta do Cisne e Florista Carla.
 
PROGRAMAÇÃO
 
GANDUFE (ESPINHO), 25 a 27 DE MAIO
 
25 de maio, sexta-feira
 
21h00 Procissão de Velas
 
22h00 Atuação da Banda "XPRESS MUSIC"
 
26 de maio, sábado
 
15h00 Jogo de Futebol entre Casados e Solteiros, no Campo de Futebol da Abadia de Espinho
 
21h30 Atuação "BANDA TIME"
 
27 de maio, domingo
 
08h00 Alvorada
 
09h30 Desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato pelas ruas da aldeia
 
10h00 Morte do Galo
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15h00 Missa em honra e louvor de Nossa Senhora dos Verdes com a presença do Grupo Coral da
Paróquia de Espinho seguida de procissão com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato
 
17h30 Leilão de Oferendas
 
21h00 Atuação da Banda "3G MUSIC"
 
Partilhar isto:
 
8 de Maio de 2018
 
Redacção
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Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Centro TV - Centro TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a6e749

 
Centro
 
Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de Portugal
 
Por centrotv - 9 Maio, 2018 0 117
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional.
 
A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado
entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer
no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça.
 
"A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades intermunicipais, e
dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de forma física, todos
os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento da
representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
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Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal.
 
"Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e
as dormidas aumentaram de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma
das nossas primeiras metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da
média nacional e que é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato.
 
Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing aprovado em 2014 e pôr em
prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da sustentabilidade como um
desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos qualificantes, de forma a melhorar a
experiência dos visitantes do território; a inovação, através de redes funcionais colaborativas; e a
competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal 2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde
2013 e também preside à ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde
2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT -
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da
ESTH/IGP - Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
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(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
Presidente:Pedro Manuel Monteiro Machado
 
João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
 
José Agostinho Ribau Esteves
 
(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
Jorge Manuel da Silva Almeida
 
(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)
 
2018-05-09 18:13:02+00:00
 
centrotv
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Cinco municípios  abrem incubadoras  de empresas à comunidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Diário de Aveiro Online

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/31968

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de Maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela.
 
Em Mangualde, o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, estará
aberto à comunidade já na próxima segunda-feira, dia 14.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Cinco municípios  abrem incubadoras  de empresas à comunidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Diário de Coimbra Online

URL: http://www.diariocoimbra.pt/noticia/31968

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de Maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela.
 
Em Mangualde, o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, estará
aberto à comunidade já na próxima segunda-feira, dia 14.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Cinco municípios  abrem incubadoras  de empresas à comunidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Diário de Leiria Online

URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/31968

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de Maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela.
 
Em Mangualde, o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, estará
aberto à comunidade já na próxima segunda-feira, dia 14.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Realizam-se, entre 14 e 18 de
Maio, os “Open Days – Incuba-
doras de Empresas”, uma ini-
ciativa da Comunidade Inter-
municipal Viseu Dão Lafões na
qual participam incubadoras de
cinco municípios: Mangualde,
Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela
e Tondela. 

Em Mangualde, o CIDEM -
Centro de Inovação e Dinami-
zação Empresarial de Man-
gualde, estará aberto à comu-
nidade já na próxima segunda-
feira, dia 14.

A recepção dos participantes
terá início às 14h00, seguindo-
se uma sessão de boas-vindas
com a presença de Elísio Oli-
veira, vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Mangualde,
secretário executivo e represen-
tante da Incubadora, e com a
presença de Nuno Martinho, re-
presentante do Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão La-
fões. 

Seguir-se-á a intervenção de
Miguel Gonçalves, intitulada
“Como potenciar o seu negócio
/ testemunho empreendedor”.
Para finalizar, seguir-se-á um
pitch de apresentação das em-
presas incubadas: LandVenera-
tion (César Rodrigues), E-Rega
(Hugo Melo/Romeu Martins) e
Renascer Floresta (José Manuel

Ferreira). Entre as 9h00 e as
17h00 será também possível
realizar uma visita guiada às
instalações do CIDEM.

Esta iniciativa da Comuni-
dade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões decorre no âmbito da
candidatura aprovada ao Sis-
tema de Apoio a Acções Colec-
tivas (SIAC), com enquadra-
mento no Programa Operacio-
nal Regional do Centro 2014-
2020 (CENTRO 2020), deno-
minada “EMPREENDER+ VI-
SEU DÃO LAFÕES - Promoção
do Empreendedorismo na Re-

gião Viseu Dão Lafões”, e pre-
tende desenvolver um conjunto
de acções de divulgação das in-
cubadoras da região.

Para além da CIDEM - Centro
de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, a
iniciativa vai passar ainda pelo
Centro de Incubação de Em-
presas de São Pedro do Sul, pela
Incubadora de Empresas da
AIRV (Associação Industrial da
Região de Viseu), pela Incuba-
dora de Empresas de Vouzela e
pela Incubadora de Empresas
Carmelitana, em Tondela.|

Cinco municípios 
abrem incubadoras 
de empresas
Iniciativa De 14 a 18 de Maio, a Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões vai realizar os “Open Days” em S. Pedro do
Sul, Mangualde, Viseu, Tondela e Vouzela

D.R.

CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial
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Central hidroeléctrica representa investimento de 20 milhões de euros e foi inaugurada ontem.   Pág. 5

lEnergia verde paral
l18 mil habitantesl
la partir de Paraduçal

Município apoia
aquisição de veículo
táctico florestal
S. Pedro do Sul | P10

Viseu 2001 goleou
na última jornada
Futsal | P14

Forum destaca 
singularidade no 
turismo do Centro
“Vê Portugal” | P2 e 3

Assinado contrato
para beneficiação
de igreja e capela
Manteigas | P11

CONFLITO FAMILIAR ACABOU
EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Suspeito, de 45 anos, regou divisão da casa e a própria mãe com gasolina e ateou-lhes fogo, em Santa Comba Dão Pág. 9

Dois alunos identificados por 
posse de droga e de arma branca
PSP realizou operação na Emídio Navarro | P6

Municípios vão abrir incubadoras de
empresas à comunidade CIM Viseu Dão Lafões | Pág. 11

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5497 9 DE MAIO DE 2018  QUARTA-FEIRA  |  0,65 €

D.R.

9 DE MAIO DE 2018

QUARTA-FEIRA

Director Adriano Callé Lucas

Saúde
Salicórnia substitui 

cada vez mais o sal 

nos lares e restaurantes

Alimentação Planta halófita comestível que cresce espontaneamente em zonas

de sapal, como a Ria Formosa, no Algarve

A salicórnia, planta halófita co-

mestível que cresce esponta-

neamente em zonas de sapal,

como a Ria Formosa, no Al-

garve, é cada vez mais usada

como uma alternativa ao sal e

não só exclusivamente pelos

'chefs' da alta cozinha.

Se antes era preciso ir a um

restaurante 'gourmet' para sa-

borear a planta, usada em sa-

ladas, mas também em pratos

de peixe, marisco ou carne,

desde o ano passado que já é

possível encontrar salicórnia

nas prateleiras de alguns su-

permercados do país.

Mais recentemente, desde o

i ício deste ano, existem tam-

a consu-

tras plantas da Ria Formosa

em estufas, junto a Faro.

“Na nossa salicórnia, por

cada 100 gramas, existem dois

gramas de sal, portanto, ape-

nas 2%, e o nível de sódio é de

0,75 gramas”, explicou à Lusa

Miguel Salazar, gerente da Ria

Fresh e que começou a desen-

volver projectos com plantas

halófitas no Algarve em 2011.

Segundo o engenheiro agró-

nomo, os benefícios da salicór-

nia relativamente ao sal não se

esgotam na capacidade de sal-

gar os alimentos com menos

sódio já que a planta “não é

unicamente sal”, tendo outros

minerais benéficos para a

saúde como o cálcio, o potás-

o magnésio.
de estu-

anti-inflamatórias e até anti-

diabéticas”, indicou.

Nascido em Espanha, mas a

viver em Portugal há 17 anos,

o engenheiro agrónomo subli-

nha que a composição da sa-

licórnia proporciona não só

um sabor salgado, como realça

o sabor dos alimentos, fazendo

com que perdure mais no pa-

lato.
Segundo Miguel Salazar,

trata-se do sabor 'umami', pa-

lavra de origem japonesa, que

em português significa deli-

cioso ou saboroso, e que dá

nome ao quinto sabor, para

além do doce, amargo, ácido e

salgado.

Para ser usada na confecção

de pratos quentes e por se tra-

tar de um vegetal muito hidra-

ideal é adicionar a sali-
arte

Pedro Girão, director comer-

cial da empresa, estima que,

no total das nove plantas pro-

duzidas e comercializadas pela

Ria Fresh, a produção deste

ano se situe entre as 15 e as 17

toneladas.

No próximo ano esperam al-

cançar as 25 toneladas, es-

tando já em curso a exporta-

ção para Espanha e Bélgica,

com possibilidade de a opera-

ção vir a estender-se também

à Inglaterra e Alemanha.

A salicórnia da Ria Fresh está

actualmente à venda em su-

perfícies comerciais do Porto,

Coimbra, Lisboa e Algarve,

onde, por enquanto, existe

apenas um ponto de venda.

A empresa também já co-

mercializa sal vegetal, que con-

siste em salicórnia desidratada,

embora o produto ainda esteja

volvimento, con-

Salicórnia já pode ser encontrada nas prateleiras de alguns supermercados

DR

Criada “nova abordagem

terapêutica” para reverter

efeitos de lesões na medula

BRAGA Uma equipa da Uni-

versidade do Minho conseguiu

reverter os efeitos provocados

por lesões na espinal medula,

desenvolvendo uma "nova

abordagem terapêutica" que

permitiu "mostrar melhorias

significativas" ao nível motor

e ajudar a redução da inflama-

ção, informou aquela institui-

ção.
Em comunicado, a Univer-

sidade do Minho (UMinho) ex-

plica que os resultados ba-

seiam-se num estudo reali-

zado em modelos animais (ra-

tos) com lesões moderadas na

espinal medula, tendo sido

possível "induzir a reparação

da lesão e mostrar melhorias

significativas no comporta-

mento motor dos animais,

para além de ajudarem na re-

dução da inflamação", usando

a "transplantação conjunta de

dois tipos de células (células

estaminais do tecido adiposo

e células gliais do bolbo olfa-

tivo)".
O próximo passo naquela

"nova abordagem terapêutica"

para tratar lesões na espinal

medula, "um órgão fundamen-

tal para a comunicação entre

o cérebro e o resto do corpo,

funcionando como uma espé-

cie de auto-estrada de infor-

mação nervosa", será agora

centrado na validação deste

tipo de estratégias em animais

de maior porte num contexto

clínico veterinário, esperando

a UMinho obter dados que

possibilitem, no futuro, a pas-

sagem para um estudo expe-

rimental em humanos.

"Para este tipo específico de

lesões (hemi-secção torácica),

a transplantação celular sem

qualquer tipo de tratamento

complementar foi suficiente

para obter resultados positivos,

o que acaba por ser a grande

novidade deste trabalho e re-

vela o potencial desta estraté-

gia", sublinha António Salgado,

coordenador do estudo, reali-

zado também com Eduardo

Gomes, Sofia Mendes, Nuno

Silva e António Salgado, do Ins-

tituto de Investigação em Ciên-

cias da Vida e Saúde (ICVS) e

da Escola de Medicina da aca-

demia minhota.

A UMinho adianta que An-

tónio Salgado e a sua equipa

tinham já conseguido reverter

lesões severas em modelos

animais, através da combina-

ção de duas terapêuticas: "a

transplantação de células es-

taminais e o uso de biomate-

riais, ou seja, materiais que vão

ser aplicados com uma função

biológica. Os investigadores

trabalham com um biomate-

rial semelhante a um gel que

armazena células na sua es-

trutura e que são injectadas na

espinal medula", lê-se.

"Quisemos ver o que acon-

tecia sem usar biomateriais

num modelo menos severo",

explica o investigador. "Em

modelos que não sejam tão

graves do ponto de vista de im-

pacto nas lesões da espinal

medula, a transplantação de

células sem utilização de bio-

materiais é, por si só, sufi-

ciente".

A academia do Minho sa-

lienta que "este trabalho vem

comprovar que lesões diferen-

tes requerem abordagens di-

ferentes e que o sucesso das

terapêuticas está muito depen-

dente do grau de lesão exis-

tente".

Desta forma, explana o co-

municado, "as lesões que afec-

tem a espinal medula compro-

metem seriamente a capaci-

dade motora e sensorial dos

pacientes", sendo que "as con-

sequências secundárias da le-

são, associadas à baixa capa

cidade de regeneração do te

cido nervoso, fazem com qu

ainda hoje não haja tratamen

para este tipo de lesões".

Os resultados foram de

cados na capa da ediçã

maio da revista Stem Cell

sultando de uma parceria

as universidades de Coi

Tulane e Thomas Jeffers

tas duas últimas nos E

Unidos).

A investigação foi fin

pelo Prémio Melo e

Prémio Santa Casa N

cias, atribuído pela S

da Misericórdia de L

Hoje
com o

seu jornal
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Cinco municípios  abrem incubadoras  de empresas à comunidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/31968

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de Maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela.
 
Em Mangualde, o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, estará
aberto à comunidade já na próxima segunda-feira, dia 14.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.

Página 92



A93

Mangualde acolhe formação certificada em Gestão Emocional e Motivação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d950af60

 
Em parceria da Câmara Municipal de Mangualde, terá lugar, no dia 19 de maio, uma Formação
Certificada em Gestão Emocional e Motivação. Esta formação surge na sequência das atividades
promovidas pela AzurPhisiovida, no âmbito do seu aniversário, e decorrerá das 10h00 às 17h00, no
CIDEM, em Mangualde.
 
A formação será lecionada por Vitor Nuno Anjos, Mestre em Psicologia Clínica, Coach Profissional,
Especialista em Comunicação, Presidente A.P.C.D.P, no que refere à gestão das emoções e, por Paulo
Azevedo, ator e autor, no que refere à vertente motivacional. Os principais objetivos são: definir de
emoções; identificar as emoções; definir de sentimentos; relacionar sentimentos e emoções; gerir
sentimentos e emoções; compreender motivação intrínseca e extrínseca, usando os seguintes
métodos: exposição oral; visionamento de vídeos; e exercícios de grupo.
 
Este evento é de inscrição obrigatória e limitada a 25 pessoas. Tem um custo de 35EUR e a inscrição
deve ser efetuada para os seguintes contactos:
 
AzurPhis iovida: 232 103 029 | 932 689 349 | Câmara Munic ipal  de Mangualde:
ssocia l@cmmangualde.pt |  925 785 586.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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"Incubadoras de Empresas" no Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71dbdd23

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela. Em Mangualde, o CIDEM - Centro de
Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde estará aberto à comunidade já na próxima
segunda-feira, dia 14.
 
A receção dos participantes terá início às 14h00, seguindo-se uma sessão de boas-vindas com a
presença de Elísio Oliveira, vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Secretário Executivo e
representante da Incubadora, e com a presença de Nuno Martinho, representante do Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
 
Seguir-se-á a intervenção de Miguel Gonçalves, intitulada "Como potenciar o seu negócio /
testemunho empreendedor". Para finalizar, seguir-se-á um pitch de apresentação das empresas
incubadas: LandVeneration (César Rodrigues), E-Rega (Hugo Melo/Romeu Martins) e Renascer
Floresta (José Manuel Ferreira).
 
Entre as 9h00 e as 17h00 será também possível realizar uma visita guiada às instalações do CIDEM.
 
Esta iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões decorre no âmbito da candidatura
aprovada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadramento no Programa
Operacional Regional do Centro 2014-2020 (CENTRO 2020), denominada "EMPREENDER+ VISEU DÃO
LAFÕES - Promoção do Empreendedorismo na Região Viseu Dão Lafões", e pretende desenvolver um
conjunto de ações de divulgação das incubadoras da região.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Festa em honra e louvor a Nossa Senhora dos Verdes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=239e29aa

 
Realiza-se, entre 25 e 27 de maio, mais uma Festa em Honra e Louvor a Nossa Senhora dos Verdes.
As celebrações decorrerão em Gandufe. Na sexta-feira, dia 25, a Procissão das Velas, marcada para as
21h00, dá início às comemorações. Segue-se a atuação da Banda "Xpress Music". Já no sábado, dia
26, o Jogo de Futebol entre casados e solteiros terá início às 15h00, no Campo de Futebol na Abadia
de Espinho. À noite, a "Banda Time" atuará a partir das 21h30.
 
No domingo, último dia da festa, a manhã começa às 8h00 com Alvorada, pelas 9h30 terá lugar o
desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato, que percorrerá as Ruas da Povoação. Às 10h00,
acontecerá a "Morte do Galo". Já durante a tarde, pelas 15h00, decorrerá uma missa, com a presença
do Grupo Coral da Paróquia de Espinho, seguida de Procissão em Honra e Louvor de Nossa Senhora
dos Verdes, com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato. Às 17h30, terá lugar um leilão de
oferendas, terminando as festividades com a atuação da banda "3G Music", às 21h00. Haverá ainda
Bar permanente.
 
A organização é da Comissão de Festas da Nª Senhora dos Verdes 2018, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho, "Aos Emigrantes de Gandufe", Café A
Parreira, Cascata de Pedra, José Augusto Almeida Maques - Fornecedor de Lenha, MotoNelas, Inácio
Lopes&Filho - Serração de Madeiras, ConstroMoreira, Quinta do Cisne e Florista Carla.
 
PROGRAMAÇÃO
 
25 de maio, sexta-feira
 
21h00 Procissão de Velas
 
22h00 Atuação da Banda "XPRESS MUSIC"
 
26 de maio, sábado
 
15h00 Jogo de Futebol entre Casados e Solteiros, no Campo de Futebol da Abadia de Espinho
 
21h30 Atuação "BANDA TIME"
 
27 de maio, domingo
 
08h00 Alvorada
 
09h30 Desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato pelas ruas da aldeia
 
10h00 Morte do Galo
 
15h00 Missa em honra e louvor de Nossa Senhora dos Verdes com a presença do Grupo Coral da
Paróquia de Espinho seguida de procissão com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato
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17h30 Leilão de Oferendas
 
21h00 Atuação da Banda "3G MUSIC"
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Pedro Machado avança com recandidatura à presidência da Turismo Centro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6b60e0b

 
Presidente da Câmara de Mangualde e empresário de Viseu na lista
 
A recandidatura de Pedro Machado à presidência da Turismo Centro, que foi apresentada esta quarta-
feira (9 de maio) é subscrita por mais de 90 por cento dos 150 membros do colégio eleitoral,
composto por municípios e associações. Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, e
empresário de Viseu, Jorge Loureiro, fazem também parte da lista.
 
Cinco anos após ter sido eleito pela primeira vez para a liderança da Entidade Regional Turismo
Centro, Pedro Machado assegurou o apoio de mais de 90 dos 100 municípios que compõem a região.
 
A candidatura a um novo mandato de cinco anos é ainda subscrita pelas principais organizações
nacionais e regionais do setor do Turismo, como a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal, e as associações Aldeias de Xisto e Aldeias Históricas de Portugal.
 
"Esta é uma candidatura que assenta na confiança e responsabilidade que lhe é dada por mais de 120
dos 150 eleitores", resume Pedro Machado, que deverá realizar uma sessão pública "para mostrar
trabalho e avançar prioridades" antes de dia 23, data marcada para as eleições. Até agora, Machado
está sozinho na corrida eleitoral, mas admite que possam surgir adversários.
 
Para já, a recandidatura de Pedro Machado assenta em três pilares: Representatividade territorial;
reforço da presença de instituições privadas nos órgãos sociais; renovação dos órgãos dirigentes,
nomeadamente através da entrada de mais mulheres para cargos de responsabilidade.
 
Neste contexto, a candidatura encabeçada por Machado tem representantes das oito sub-regiões do
Centro, estando assegurada a presença da maior parte dos cem municípios. A presidência da Mesa da
Assembleia Geral continuará a ser assegurada pelo presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís
Correia, que terá a seu lado Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra e líder da Associação
Nacional de Municípios.
 
As maiores mudanças previstas por Pedro Machado acontecem no Conselho de Marketing, que terá
sete representantes de investidores privados e associações, com a AHRESP ou as aldeias históricas e
de xisto.
 
O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, irá continuar como um dos responsáveis
executivos.
 
"É uma lista equilibrada, com representatividade territorial e sangue novo, capaz de responder aos
desafios de um mandato de cinco anos", resume Machado.
 
2018-05-09 12:53:00+01:00
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João Azevedo quer turismo mais forte na região Centro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7b0d407

 
Autarca de Mangualde na lista de Pedro Machado para a Comissão Executiva
 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, é candidato a vice-presidente da comissão
executiva do Turismo Centro de Portugal. O autarca faz parte da lista de Pedro Machado, que anunciou
a sua recandidatura à presidência da entidade esta quarta-feira (9 de maio).
 
O mangualdense, que constitui como uma das novidades propostas pelo responsável, garantiu que
quer dar um contributo para que o turismo seja mais forte no Centro.
 
"Naturalmente que quero dar o meu contributo e o contributo da região à qual pertenço para que esta
área importante tenha mais força e mais esperança para o futuro", afirma.
 
João Azevedo acrescenta ainda que está "muito satisfeito pelo facto de terem sido reunidas todas as
condições e acredito que esta equipa [da direção] vai fazer tudo o que está ao seu alcance para
melhorar e aumentar os números do turismo na região Centro, que são fantásticos". O presidente da
autarquia de Mangualde considera que a lista terá como responsabilidade "poder dar ainda mais
qualidade" ao turismo oferecido e "acrescentar mais à nossa região".
 
Questionado sobre a mudança do nome da região turística para Coimbra-Centro, sugerida por Álvaro
Amaro, João Azevedo manifesta-se contra a ideia e diz que a sugestão não faz qualquer sentido.
 
"Se o entendimento fosse registar o nome de uma cidade, porque é que seria Coimbra e não Viseu,
Leiria ou Guarda? Eu acho que não tem sentido absolutamente nenhum. O Turismo do Centro
representa de uma forma decorativa todas as regiões, todos os concelhos, todas as marcas, toda a
história e todo o património desta região. Portanto seria marcar o nome de uma capital de distrito que
muito respeito, mas naturalmente prejudicaria as outras cidades, vilas e aldeias", sustenta.
 
"Temos que proteger a região como um todo, no sentido de projetarmos de uma forma coesa. Esta
decisão não deve ser tomada e o nome da região Centro cresceu nos últimos anos como nunca com
esta marca que devemos respeitar", remata João Azevedo.
 
Pedro Machado tem apoio de 90 por cento dos membros do Turismo de Centro
Já Pedro Machado, que assumiu as funções de presidente há cinco anos, conta com o apoio de mais de
90 por cento dos 150 membros do colégio eleitoral, composto por municípios e associações da região
Centro.
 
"Esta é uma candidatura que assenta na confiança e responsabilidade que lhe é dada por mais de 120
dos 150 eleitores", resume o responsável, que deverá realizar uma sessão pública "para mostrar
trabalho e avançar prioridades" antes do próximo dia 23, a data marcada para as eleições. Até agora,
Pedro Machado está sozinho na corrida eleitoral, mas admite que possam surgir adversários.
 
O plano de recandidatura do dirigente está assente em três pilares: representatividade territorial,
reforço da presença de instituições privadas nos órgãos sociais e renovação dos órgãos dirigentes,
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nomeadamente através da entrada de mais mulheres para cargos de responsabilidade. "É uma lista
equilibrada, com sangue novo, capaz de responder aos desafios de um mandato de cinco anos",
garante.
 
2018-05-09 17:37:00+01:00
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A recandidatura de Pedro Machado à presidência da Turismo Centro, que foi entregue e apresentada
hoje, em Aveiro, é subscrita por mais de 90 por cento dos 150 membros do colégio eleitoral, composto
por municípios e associações.
 
O candidato entrega candidatura ao Presidente da Assembleia Geral
 
Cinco anos após ter sido eleito pela primeira vez para a liderança da Entidade Regional Turismo
Centro, Pedro Machado assegurou o apoio de 91 dos 100 municípios que compõem a região.
 
Pedro Machado afiança que até pode ter o apoio de (ainda) mais autarquias autarquias, o que só não
acontece por causa ter sido impossível formalizar esses apoios em tempo útil.
 
A candidatura a um novo mandato de cinco anos é ainda subscrita pelas principais organizações
nacionais e regionais do setor do Turismo, como a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal, e as associações Aldeias de Xisto e Aldeias Históricas de Portugal.
 
Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro Machado e Luís Correia
 
"Esta é uma candidatura que assenta na confiança e responsabilidade que lhe é dada por mais de 120
dos 150 eleitores", resume Pedro Machado, que deverá realizar uma sessão pública "para mostrar
trabalho e avançar prioridades" antes de dia 23, data marcada para as eleições.
 
Até agora, Machado está sozinho na corrida eleitoral, não sendo expectável que possam surgir
adversários.
 
Para já, a recandidatura de Pedro Machado assenta em três pilares: Representatividade territorial;
reforço da presença de instituições privadas nos órgãos sociais; renovação dos órgãos dirigentes,
nomeadamente através da entrada de mais mulheres para cargos de responsabilidade.
 
Neste contexto, a candidatura encabeçada por Machado tem representantes das oito sub-regiões do
Centro, estando assegurada a presença da maior parte dos cem municípios. A presidência da Mesa da
Assembleia Geral continuará a ser assegurada pelo presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís
Correia, que terá como secretário Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra e líder da
Associação Nacional de Municípios.
 
José Arimateia, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Luís Correia, Pedro Machado e Ribau Estees.
 
As maiores mudanças previstas por Pedro Machado acontecem no Conselho de Marketing, que terá
sete representantes de investidores privados e associações, com a AHRESP ou as aldeias históricas e
de xisto.
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Na Comissão Executiva, Pedro Machado passará a contar com a presença de uma mulher autarca, que
é Maria do Céu Albuqerque, que é a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Também se regista
a entrada de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. O presidente da Câmara
de Aveiro, Ribau Esteves, e Jorge Almeida, da AHRESP, vão continuar neste órgão.
 
"É uma lista equilibrada, com representatividade territorial e sangue novo, capaz de responder aos
desafios de um mandato de cinco anos", resume Machado.
 
Veja o vídeo do Directo NDC:
 
Notícia em desenvolvimento
 
Maio 9, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Notícias de Viseu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=efd8db38

 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em
Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o
período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e
Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
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um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde
2013 e também preside à ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde
2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT -
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da
ESTH/IGP - Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
 
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
Presidente:Pedro Manuel Monteiro Machado
João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
 
José Agostinho Ribau Esteves
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(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
Jorge Manuel da Silva Almeida
 
(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)
 
Mai 09 2018
 
editor
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DESCUBRA O PERCURSO PEDESTRE  CAMINHOS DO BOM SUCESSO!
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No último domingo do mês de maio, dia 27, a Câmara Municipal de Mangualde promove uma visita
aos Caminhos do Bom Sucesso, em S. João da Fresta. O ponto de encontro é o Largo Dr. Couto (em
frente ao tribunal), às 9h00, de onde saíra o autocarro, rumo a S. João da Fresta, tendo o percurso
início marcado para as 9h30.
 
A participação nesta atividade é gratuita e as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais
de Mangualde ou através dos contactos: 232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
Após o percurso, segue-se um almoço convívio, cuja inscrição, no entanto, tem um valor de 3 euros.
 
Mai 09 2018
 
editor
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As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto
em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e actual presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e actual secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respectivamente, a presidente e a secretário da mesa.
 
Na apresentação da lista, Pedro Machado destacou a representatividade expressa na candidatura,
afirmando que "a lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais".
 
"Estão presentes, de forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há
também um aumento da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de
Portugal (a AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR -
Associação das Aldeias do Xisto e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado,
representado pelo Grupo Visabeira", acrescentou.
 
A candidatura, acrescentou "é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num
total de 110 subscrições", incluindo a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, APECATE -
Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, Associação dos
Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o CEC - Conselho
Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD ELO - Associação
Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de Viseu, CVR Beira
Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a ADIRN -
Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
 
09-05-2018 (16h47)
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As eleições para a direcção da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal acontecem no
próximo dia 23 de Maio, pela primeira vez com três mesas de votos em Aveiro, Guarda e Leiria
 
O actual presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado,
apresentou a sua recandidatura, esta quarta-feira, dia 9 de Maio, na sede da entidade em Aveiro, para
o novo mandato da direcção para os anos 2018-2023.
A candidatura apresentada conta com uma nova direcção que será sujeita a sufrágio a 23 de Maio,
que conta pela primeira vez com a presença de um elemento do sexo feminino. Os elementos que
integram a candidatura são: Presidente: Pedro Manuel Monteiro Machado; João Nuno Ferreira
Gonçalves Azevedo (Presidente Câmara Municipal de Mangualde) ; José Agostinho Ribau Esteves
(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro); Maria do
Céu de Oliveira Antunes Albuquerque (Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo, cooptado em representação dos municípios); Jorge Manuel da Silva
Almeida (Vice-Presidente da AHRESP, cooptado em representação das entidades privadas com
interesse para o sector do Turismo). A mesa da Assembleia-Geral é presidida por Luís Manuel dos
Santos Correia
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco) e tem como Secretário Mesa, Manuel Augusto
Soares Machado
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses).
O Conselho de Marketing é constituído por Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes (Câmara Municipal
Leiria); Pedro Miguel Ferreira Folgado (Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente
Comunidade Intermunicipal Oeste); José Eduardo Arimateia Antunes (Administrador Grupo Visabeira);
António Luís Vaz da Veiga Camões
(Associação Hotelaria de Portugal); Victor Jorge Paiva Leal (Presidente da Associação Termas de
Portugal); Paulo Alexandre Bernardo Fernandes (Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do
Xisto); António dos Santos Robalo (Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de
Desenvolvimento Turístico). O mandatário da campanha é Mário Pereira Gonçalves, presidente da
AHRESP.
 
Segundo explicou Pedro Machado, aos jornalistas, o dossier da sua candidatura conta com três
"alterações profundas em relação àquilo que foi o exercício deste mandato 2013-2018". A primeira é
"uma forte preocupação de representação institucional das nossas oito comunidades intermunicipais
através de interlocutores, ou empresários, ou de associações ou redes colaborativas do Centro de
Portugal vão estar todas representadas. A minha primeira preocupação foi no sentido de haver uma
cobertura total daquilo que é hoje a representatividade da indústria do Turismo do Centro de Portugal
nesta candidatura".
 
As eleições, que decorrem a 23 de Maio, acontecem pela primeira vez em três locais: na sede da
entidade em Aveiro, uma segunda mesa na Guarda e em Leiria. "É uma novidade, em 2013 tivemos
apenas uma mesa de voto e este ano temos três", refere o candidato, explicando que se visa facilitar
o acesso ao acto eleitoral e "poder potenciar a participação dos cerca de 170 elementos que compõem
o colégio eleitoral do Centro de Portugal".
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Outra das novidades da candidatura de Pedro Machado será a existência de uma mulher na direcção.
"Nesta lista que vou apresentar, vamos ter uma mulher na direcção, somos cinco elementos. É uma
novidade, não pelo facto de estarmos a pensar no preenchimento de quotas, mas porque entendemos
que esta actividade tem que ter também ela preocupações não só de paridade, mas mais do que isso,
daquilo que é e representam as mulheres na vida económica do Turismo que é esmagadora".
 
A candidatura para o novo mandato vai incluir alguns pilares "fundamentais", considera o responsável,
nos quais se destaca a alteração do plano de marketing da entidade. "Acreditamos que há um
processo de ajustamento em relação à estratégia e ao plano de marketing da Centro de Portugal",
pois há uma parte substantiva do território do Centro de Portugal "cujas premissas e condições foram
alteradas". O responsável refere-se à questão dos incêndios e ao impacto que teve no produto
Turismo de Natureza, mas também que o plano de marketing do destino possa corresponder "aos
desafios que hoje a indústria do Turismo está a colocar: o novo perfil dos consumidores".
Outra das alterações é "podermos progredir naquilo que são hoje as novas tendências: economia
circular; dos destinos inclusivos; dos destinos sustentáveis, não queremos correr riscos de termos
amanhã espaços massificados ou de podermos vir a ter conflitos entre os residentes e os novos
turistas. Nesse aspecto, vamos ter uma linha de intervenção muito determinante".
 
Outro pilar da candidatura tem que ver com o reforço da competitividade e da captação do
investimento privado. "Iremos procurar muito quer no seio da discussão do novo quadro comunitário
do 2030 (...) criar condições, influenciar os decisores de que o investimento para reforçar a
competitividade dos privados, a eficiência energética, a eficiência colectiva, as boas práticas
ambientais para que sejam verdadeiramente um selo de qualidade da marca Centro de Portugal".
Sendo o seu último mandato, Pedro Machado pretende aproveitar para "reforçar o próprio músculo do
que é hoje a estrutura do Turismo do Centro", seja no âmbito do reforço de competências e
requalificação dos técnicos da entidade regional, seja na requalificação das infra-estruturas da ERT em
Coimbra, Aveiro e Leiria. "Ou seja, o Pedro Machado quando sair quer sair tranquilo e sereno em 2023
com a certeza que além do destino e da marca, também a equipa Turismo Centro de Portugal está ao
nível dos desafios que ambicionamos".
Ao ser novamente eleito como presidente da ERT Turismo Centro de Portugal, tendo em conta que não
existe outra lista candidata concorrente, Pedro Machado tem ainda metas para a região no que refere
a resultados: alcançar 9 milhões de dormidas em cinco anos, aumentar a taxa média para 2,5 noites,
assim como a taxa média de ocupação para os 70%.
 
2018-05-09 14:42:57+00:00
 
Raquel Relvas Neto
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9 Maio, 2018
 
56 Views
 
Pedro Machado recandidata-se à presidência da Turismo Centro de Portugal
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
recandidatura a um segundo mandato do cargo que ocupa.
 
Segundo comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a apresentação foi feita na sede do Turismo Centro
de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As
eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em
Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal".
 
No que respeita às ideias-chave da sua candidatura, Pedro Machado destaca a consolidação do
crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. A aposta na qualificação dos recursos
humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do Turismo do Centro, como entre os
operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das prioridades do candidato. Pedro
Machado tenciona pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 

Página 109



9 Maio, 2018

Página 110



A111

Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da  Turismo Centro de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2018

Meio: Rádio Cister Online Autores: J. Caetano

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=75b0f2d1

 
Lista renovada foi entregue esta quarta-feira na sede da entidade, em Aveiro.
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em
Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o
período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e
Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
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para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde
2013 e também preside à ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde
2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT -
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da
ESTH/IGP - Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
 
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
Presidente: Pedro Manuel Monteiro Machado
João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
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José Agostinho Ribau Esteves
 
(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
Jorge Manuel da Silva Almeida
 
(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)
 
2018-05-09 18:47:54+00:00
 
jcaetano
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Maio 9, 2018 | Actualidade
 
Preto no branco. A requalificação / duplicação do IP3, a solução defendida pelo Governo, vai mesmo
avançar. O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu, na Assembleia da
República, ser intenção do Governo que o primeiro concurso da obra "seja lançado ainda este ano". O
projecto aponta para a duplicação da via em praticamente todo o seu percurso, entre Viseu e Coimbra,
e implicará a disponibilização de uma verba de cerca de 140 milhões de euros. No final, será uma via
sem pagamento de portagens.
 
Indo ao encontro de uma solução que durante anos a fio foi reclamada pelos autarcas da região,
nomeadamente Viseu, Tondela e Coimbra, a Infraestruturas de Portugal (IP) apontava para uma de
três soluções: a requalificação / duplicação do actual IP3 ao longo de praticamente todo o seu
percurso, a sua concessão a uma entidade terceira, e / ou a construção de uma auto-estrada paralela
ao Itinerário existente. Esta última era a solução que mais agradava aos autarcas e empresários,
desde que, feitas as contas, as populações não tivessem que ser penalizadas com o pagamento de
portagens.
 
Perante os cenários em cima da mesa, o Governo optou pela requalificação / duplicação do IP3. As
obras deverão beneficiar todo o percurso, excepto os locais com orografia difícil de ultrapassar. Em
audição parlamentar, Pedro Marques informou que a solução apoiada pelo Governo prevê o aumento
do número de faixas de rodagem onde isso for possível. Anunciou que os trabalhos incidirão, numa
primeira fase, entre o nó de Penacova e o nó da Lagoa Azul, orçamentados em cerca de 15 milhões de
euros. Para o membro do Governo, a justificação radica no facto de esta "ser a zona mais crítica em
termos de segurança no IP3 e é essa a zona que esperamos possa entrar em obra mais rapidamente".
 
Os autarcas e empresários da região, que nunca esconderam a sua preferência por uma auto-estrada
entre Viseu e Coimbra, num traçado paralelo ao actual IP3, não deixam de considerar "positiva" a
solução encontrada, embora não fosse a mais desejada. O facto de o projecto apoiado pelo Governo
apontar para uma requalificação que em 85 por cento do percurso terá perfil de auto-estrada, com a
vantagem de ficar livre de portagens, agrada no entanto à maioria.
 
O presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, foi dos que reconheceu que a duplicação não
era aquilo que os autarcas mais desejavam, embora reconheça que a solução encontrada
corresponderá "a uma melhoria substancial para todos aqueles que circulam no IP3". O dirigente
reconhece que o papel dos autarcas e movimento associativo empresarial, nomeadamente da AIRV,
foram determinantes para induzir o Governo a avançar com uma solução. Afirmou-se, no entanto,
algo preocupado com o facto de 3 por cento do actual IP3 contemplar apenas uma faixa de cada lado,
o que no seu entender poderá provocar alguns constrangimentos. Preocupações que espera venham a
ser ultrapassadas ao longo da execução dos trabalhos.
 
O presidente da Câmara de Viseu, na última Assembleia Municipal, mostrou-se algo reticente
enquanto não conhecer a fundo os detalhes da obra de requalificacão / duplicação do IP3 e avisou que
os autarcas não irão desistir da construção de uma auto-estrada para sul. Em sintonia com Almeida
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Henriques, a maioria dos deputados deste Órgão municipal rejeitou uma moção de congratulação pelo
anúncio da requalificação daquela via. O autarca mostrou-se ainda desagradado com a realização de
uma reunião em Coimbra, na qual foram explanados alguns pormenores do projecto, que deixou de
fora, não só Viseu, como autarcas de toda a região abrangida pelo IP3.
 
O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, mostra-se satisfeito com o rumo que a
requalificação do IP3 está finalmente a tomar, solução que vai ao encontro do que tem sido
reivindicado pelo seu concelho. O autarca espera que as obras garantam, na quase totalidade do
percurso, duas vias em cada sentido e respectivo separador central, de modo a acabar com a
sinistralidade que nos últimos 30 anos tem manchado aquele Itinerário, provocando insegurança nos
milhares de automobilistas que por ali circulam diariamente.
 
José António Jesus espera que o Governo, tomada e anunciada que está a decisão sobre a solução
encontrada, clarifique quanto antes o cronograma temporal para as obras e respectivo faseamento.
Tondela pretende ainda ver a assumida pela tutela a conclusão do IC12, obra que considera estrutural
para o fecho da malha de ligação da A25 e do IP3.
 
Ainda em relação ao IP3, relativamente à zona mais nevrálgica junto ao nó de Penacova / limite de
Mortágua, junto ao nó da Lagoa Azul, José António Jesus considera muito perigoso manter apenas
uma faixa de cada lado e sugere que, em última instância, seja construído um lanço alternativo com
perfil de auto-estrada. Este é de resto o ponto que o ministro Pedro Marques já identificou como o
local onde a requalificação do IP3 terá início.
 
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional, João Azevedo, considera
"fundamental" o trabalho conjunto desenvolvido pelo Governo em sintonia com autarcas, empresários
e sociedade civil em geral. "É uma opção de consenso da sociedade civil que responde aos anseios de
autarcas, associações e população". João Azevedo reconhece, no entanto, que a solução encontrada,
"não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor duplo em toda a
extensão", é "a mais adequada" para a região e para o país.
 
maio 9, 2018 |
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Jornal de Notícias
 
"Obras em julho travam comboios na Linha do Norte"
 
A Linha do Norte, entre Gaia e Ovar, vai entrar em obras em julho, o que provocará atrasos nas
viagens entre o Porto e Lisboa, mas a Infraestruturas de Portugal (IP) garante que não está em causa
a segurança. As obras vão provocar um atraso de, pelo menos, sete minutos nas viagens de Alfa
Pendular e Intercidades, entre o Porto e Lisboa, mas "é falso que esta alteração do atual tempo de
viagem, cuja implementação está programada ter início a partir do mês de julho, decorra do estado de
coservação, alegadamente deficitário, da Linha do Norte", diz o IP em comunicado.
 
"Lei do alojamento não é só para grandes cidades"
 
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) alerta os deputados da Assembleia da
República de que as mudanças ao regime de alojamento local (AL) não podem ser feitas à medida das
grandes cidades, "sob pena de inconstitucionalidade". Mas face às queixas crescentes de perturbação
do sossego, os autarcas reconhecem que é necessário um "incremento de regulação da atividades nos
prédios em regime de propriedade horizontal". Ainda assim, a ANMP tem dúvidas de que os projetos
de lei que restringem o uso de imóveis destinados a habitação para fins de AL sejam equilibrados.
 
"Pedro Machado recandidata-se ao Turismo"
 
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, formalizou a candidatura a um segundo
mandato à frente da maior região turística nacional. As eleições, para o período 2018-2023, decorrem
dia 23. A lista à Comissão Executiva integra ainda João Azevedo (presidente da Câmara de
Mangualde), Ribau Esteves (de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (de Abrantes) e Jorge Loureiro
(empresário).
 
Diário de Notícias
 
"Tribunal diz que Cabify não é serviço de táxi e anula multa"
 
Os motoristas das plataformas Uber, Cabify e Taxify não têm de pagar as coimas resultantes das
contraordenações aplicadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) uma vez que não
prestam serviços de táxi e não há regulamentação sobre a sua atividade. Esse é o entendimento que
se retira da sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de 8 de maio. É a segunda vez que o
mesmo tribunal revoga uma decisão do IMT que, neste caso, tinha aplicado a uma empresa parceira
da Cabify a coima de 6000 euros pela "prática da contraordenação prevista no diploma aplicável ao
setor de atividade dos táxis".
 
"Turismo duvida do aeroporto do Montijo pronto em 2022"
 
A Confederação do Turismo Português (CTP) tem dúvidas de que o aeroporto complementar ao de
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Lisboa, no Montijo, esteja a funcionar no primeiro trimestre de 2022, já que um acordo entre a
concessionária, a Vinci, e o governo está "muito longe de ser feito". As reuniões entre governo e a
ANA, detida pelos franceses da Vinci, para definir o modelo de financiamento do projeto estão numa
fase inicial. A primeira reunião foi a 12 de abril. O aeroporto poderá ter um custo de 300 a 400
milhões de euros.
 
Público
 
"Oposição à linha circular do metro ganha reforços"
 
São cinco os proponentes da petição lançada ontem contra a criação de uma linha circular no metro de
Lisboa e os cinco têm currículo de peso. Mário Lopes, engenheiro civil, Henrique Neto, empresário e
ex-candidato presidencial, Fernando Nunes da Silva, Fernando Santos e Silva e Luís Cabral da Silva,
especialistas em mobilidade e transportes, uniram-se para tentar travar a expansão do metro
aprovada pelo governo, que consideram "um erro a evitar".
 
Nota informativa: O ambitur.pt não se responsabiliza pela informação veiculada nos órgãos de
comunicação social que engloba na sua Volta Internacional, constituindo o seu conteúdo sempre
citação de informações.
 
10 Maio 2018
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Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de Portugal
 
Patricia Correia
 
10-05-2018 | fonte: Beira.pt
 
A lista renovada foi entregue esta quarta-feira na sede da entidade, em Aveiro.
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em
Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o
período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e
Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
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Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
10-05-2018
 
Patricia Correia
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Lista renovada foi entregue na quarta-feira na sede da entidade, em Aveiro.
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional.
 
A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado
entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes.
 
As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto
em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).
 
João Azevedo e Maria do Céu Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Da esquerda para a direita, José Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro
Machado e Luís Correia
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça.
 
"A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades intermunicipais, e
dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de forma física, todos
os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento da
representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
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"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura.
 
Em primeiro lugar, consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos
últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as
dormidas aumentaram de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das
nossas primeiras metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da
média nacional e que é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato.
 
Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing aprovado em 2014 e pôr em
prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da sustentabilidade como um
desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos qualificantes, de forma a melhorar a
experiência dos visitantes do território; a inovação, através de redes funcionais colaborativas; e a
competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal 2030.
 
O candidato agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos órgãos
sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966.
 
É licenciado em Filosofia e Mestre em Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta
o doutoramento em Turismo, pela Universidade de Aveiro.
 
É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde 2013 e também preside à
ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde 2012. Integra o Conselho
Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT - Departamento de Economia,
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da ESTH/IGP - Escola Superior
de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
10 de Maio de 2018
 
José Lagiosa
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Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais apresentado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2a73c25

 
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi apresentado esta terça-feira, dia 8,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde. A apresentação foi conduzida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, estando ainda presentes o Comandante do
Destacamento Territorial da GNR de Mangualde, Capitão Campos, o Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho, o Comandante Operacional Municipal, Pedro Amaral, e o
2° CODIS, Humberto Sarmento.
 
Nesta sessão foram apresentados alguns programas de combate a incêndios como, por exemplo, o
"Aldeia Segura Pessoas Seguras" e elementos das Juntas de Freguesia presentes apresentaram os
seus Kits de 1.ª Intervenção. Também os Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Proteção Civil
Municipal, a GNR e os Sapadores Florestais apresentaram os meios humanos e materiais de que
dispõem.
 
Foi ainda realizada uma visita a faixas de gestão de combustível já implementadas pelo Município de
Mangualde e relembradas as seis unidades locais de Proteção Civil já existentes em Mangualde.
 
O Presidente João Azevedo destacou a importância da prevenção e do combate a incêndios, bem como
a importância do envolvimento de todas as entidades e respetivos meios.
 
10 Maio, 2018
 
José Silva
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ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO DE ARGANIL 

Primeira do país com Torneio de Natação certificado pela Federação 
A Federação Portu-

guesa de Natação atri-
buiu a certificação de 
qualidade à 6.a concen-
tração do Circuito Mu-
nicipal de Escolas de 
Natação, prova esta que 
teve lugar na Piscina 
Municipal de Arganil no 
dia 21 de Abril, organi-
zada pelo Município de 
Arganil e Município de 
Mangualde, prova que 
contou a participação 
de 20 Escolas/Clubes 
de Natação, totalizando 
cerca 250 nadadores 

Com esta atribuição, 
o Município de Arganil, 
através da Escola Mu-
nicipal de Natação de 
Arganil torna-se a pri-
meira Escola de Nata-
ção do país a ter o seu  

Torneio de Natação cer-
tificado pela Federação 
Portuguesa de Natação. 

Por isso é que o ve-
reador do Desporto, 
Luís Almeida, se mani-
festou, com orgulho, a 
distinção atribuída, a 
qual demonstra a quali-
dade do trabalho desen-
volvido na Escola Mu-
nicipal de Natação de 
Arganil e pela sua equi-
pa técnica, bem como o 
enorme sucesso que é 
a dinâmica da Piscina 
Municipal de Arganil. 

Por sua vez, o vice-
-presidente Alexander 
Esteves considera que 
o festival "obedeceu às 
linhas orientadoras da 
FPN, tendo em conta o 
modelo de referência  

do ensino e aperfeiçoa-
mento técnico", tanto 
mais que neste momen-
to o PAN dinamiza a 
modalidade "com quali-
dade, traduzindo-se em 
resultados satisfatórios" 
e por isso "estamos no 
caminho certo para co-
locar "Portugal a Na-
dar", neste caso "Ar-
ganil a Nadar". Como 
dirigente federativo, 
congratulou-se pela for-
ma como o Município 
de Arganil tem espelha-
do "o trabalho que tem 
vindo a devolver juntos 
dos seus munícipes em 
prol da modalidade", 
já que, como salientou, 
"é uma Escola de Na-
tação de referência na 
região". 
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Sangue 
novo 
para mais 
cinco anos 
à frente da 
Turismo 
do Centro

111 O presidente da Turis-
mo Centro de Portugal, Pedro 
Machado, irá ser reeleito para 
o cargo no próximo dia 23 de 
maio. Ontem, data de apre-
sentação da recandidatura 
à liderança da estrutura re-
gional, o responsável revelou 
que conta com o apoio de 91 
autarquias (num universo de 
100) e das principais estrutu-
ras regionais e nacionais do 
setor. Ao todo, subscreveram 
esta candidatura 110 enti-
dades. 

Em conferência de im-
prensa, realizada na sede da 
entidade em Aveiro, Pedro 
Machado afirmou que “este é 
um voto de confiança institu-
cional enorme, mas também 
uma grande responsabilida-
de que nos é dada para mais 
um mandato”. Nos próximos 
cinco anos, o responsável 
pretende consolidar o cres-
cimento dos indicadores do 
turismo no Centro. “Nos últi-
mos cinco anos, entre 2013 e 
2017, o número de hóspedes 
subiu de 2,1 para 3,2 milhões 
e as dormidas aumentaram 
de três para praticamente seis 
milhões. São números muito 
significativos e uma das nos-
sas primeiras metas é consoli-
dar este crescimento, que foi 
de 14 por cento anual, acima 
dos 7,3 por cento da média 
nacional e que é transversal 
a todo o território da região”, 
disse.

A aposta na qualificação 

dos recursos humanos, tanto 
internamente, no que respei-
ta aos serviços da entidade, 
como entre os operadores 
turísticos dos vários setores 
da atividade, é outra das 
prioridades. Pedro Macha-
do tenciona rever o plano 
de marketing aprovado em 
2014 e pôr em prática uma 
agenda assente em quatro 
desafios: o desenvolvimento 
da sustentabilidade como 
um desígnio do turismo no 
Centro de Portugal; a aposta 

nos ativos qualificantes, de 
forma a melhorar a experiên-
cia dos visitantes do territó-
rio; a inovação, através de re-
des funcionais colaborativas; 
e a competitividade, numa 
lógica de posicionamento 
para o Portugal 2030.

Uma mulher na
Comissão Executiva

A lista candidata à Comis-
são Executiva integra cinco 
elementos, sendo compos-
ta por Pedro Machado, João 
Azevedo (presidente da Câ-
mara Municipal de Mangual-
de e do Conselho Regional 
do Centro), José Ribau Este-
ves (presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro e da 
Comunidade Intermunici-
pal de Aveiro), Maria do Céu 
Albuquerque (presidente da 
Câmara Municipal de Abran-
tes e da Comunidade Inter-
municipal do Médio Tejo), 
Jorge Loureiro (empresário 
e vice-presidente da Associa-
ção de Hotelaria, Restaura-
ção e Similares de Portugal). 

Luís Correia (presidente da 
Câmara Municipal de Caste-
lo Branco) e Manuel Macha-
do  (presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra e da 
Associação Nacional de Mu-
nicípios) vêm renovados os 
seus mandatos para presi-
dente e secretário da Mesa 
da Assembleia-Geral da Tu-
rismo Centro de Portugal.
| António Alves

Centro

Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro Machado e Luís Correia

Mais de 90 autarquias e as principais 
organizações nacionais e regionais 
do setor do turismo apoiam a 
recandidatura de Pedro Machado à 
presidência da Turismo Centro de 
Portugal. As eleições têm lugar dia 23

DR

Candidatura assenta em 
três pilares

1  Representatividade 
territorial

2		 Reforço da presença 
de instituições 
privadas nos órgãos 
sociais

3		 Renovação dos 
órgãos dirigentes, 
nomeadamente 
através da entrada 
de mais mulheres 
para cargos de 
responsabilidade
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Futebol Presidentes 
rejeitam alargamento 
da 1.ª Liga e “tramam” 
Académica  >Pág 19

Diário As Beiras 
distingue PME Excelência
Mais de uma centena de pessoas marcaram presença ontem, na conferência organizada pelo Diário As Beiras, 
no Pavilhão Centro Portugal, que destacou mérito das empresas da região Centro >Págs 4, 5 e 6
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74

9

Hoje
escreve
connosco >pág 10

Centro 91 em 100 
autarquias apoiam 
recandidatura 
de Pedro Machado  >Pág 16

Uma história 
de encantar

José 
Fernando Correia

O que me ensinaram 
não serve para nada!

Ivo 
Reis

PREPAV 
deficiente

Paulo 
Almeida

Coimbra e Viseu, 
concorrência 
(des)leal?Hernâni 

Caniço

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Figueira da Foz Câmara 
Municipal destaca mérito 
de 400 atletas locais 
em Gala de Desporto  >Pág 20

Coimbra Comunidade 
Intermunicipal abre Centro 
de Informação “Europa 
Direct” na rua do Brasil >Pág 11

DB-Luís Carregã

DR
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Pedro Machado garante
apoio superior 90 por cento
Eleições Pedro Machado volta a candidatar-se à presidência da Comissão
Executiva da Turismo Centro de Portugal. As eleições realiza-se no próximo dia 23

João Peixinho

O actual presidente da Turismo
Centro de Portugal (TCP), Pe-
dro Machado, entregou, ontem,
a lista de candidatura aos três
órgãos daquela entidade regio-
nal para o mandato 2018-2023,
nas eleições que se realizam no
próximo dia 23, e apresentou-
se como líder de um projecto
“transversal ao território”. Dos
100 municípios da TCP, “Ria de
Aveiro”, “Castelo Branco”, “Coim -
bra”, “Leiria.Fátima.Tomar”, “Oes -
te", “Serra da Estrela” e “Viseu-
Dão/Lafões”, Pedro Machado
disse que 91 por cento subscre-
veram a candidatura e só não
reuniu mais por falta de opor-
tunidade para registar esses
apoios.

Além dos municípios, Pedro
Machado diz que conta ainda
com o apoio da AHRESP - As-
sociação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares de Portugal
assim como das associações

“Aldeias de Xisto” e “Aldeias
Históricas de Portugal”.

Cinco anos de aumentos
Quanto a resultados dos últi-

mos cinco anos, Pedro Ma-
chado disse que, entre 2013 e
2017, o número de hóspedes au-
mentou de 2,1 para 3,2 milhões
e passou, também neste pe-
ríodo de cinco anos, de três para
seis milhões de dormidas. Ou-
tros dados apontam para  um
“crescimento consolidado de 14
por cento ao ano”.

Uma preocupação para o
mandato são as zonas afecta-
das pelos fogos florestais que
mudaram a paisagem, obri-
gando, por isso, a uma estraté-
gia especial, que ainda não di-
vulgou. 

Durante a entrega da candi-
datura e de uma apresentação
genérica dos objectivos do
mandato, disse ainda que, até
ao próximo dia 23, fará uma
apresentação pormenorizada

do seu programa. Mas ontem
adiantou quatro pontos essen-
ciais, além de apresentar al-
guns dos resultados do man-
dato.

Nomes na lista
“Sustentabilidade”, “qualifica-

ção dos activos”, “inovação e
tecnologia” e “competitividade”
são as quatro vectores do seu
programa, além de garantir, na
composição da lista,“represen-
tatividade territorial”, mais en-
tidades privadas, e a presença
feminina nos lugares. Como é
o caso de Maria do Céu Albu-
querque, presidente da Câmara
de Abrantes e da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo,
número quatro da lista para a
Comissão Executiva, liderada
por Pedro Machado. Desta lista
fazem ainda parte João Nuno
Azevedo, presidente da Câmara
de Mangualde; Ribau Esteves,
presidente da Câmara de Aveiro
e da Comunidade Intermunici-

pal da Região de Aveiro;, e Jorge
Almeida, vice-presidente da
AHRESP. Luís Correia, presi-
dente da Câmara de Castelo
Branco é candidato a presidente
da Mesa da Assembleia, lugar
que actualmente ocupa. Para o
Conselho de Marketing, a lista
é liderada por Gonçalo Lopes,
presidente da Câmara de Leiria,
um órgão com uma evidente
predominância de privados e
movimento associativo, tais
como do grupo Visabeira e das
associações de hotelaria, das
Termas de Portugal, Aldeias de
Xisto e Aldeias Históricas. |

Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro Machado e Luís Correia 

PAULO RAMOS

Álvaro Amaro
ficou a falar
sozinho
Pedro Machado não faz
comentários à proposta
do presidente da Câmara
da Guarda, Álvaro Amaro,
para mudar a designação
de região Turismo Centro
de Portugal para “Coim-
bra – Centro, como acon-
tece com a Região de Tu-
rismo Porto – Norte, ar-
gumenta. Para os presi-
dentes das Câmaras de
Aveiro e Viseu, Ribau Es-
teves e Almeida Henri-
ques, a sugestão de Álva -
ro Amaro é um “não as-
sunto”. Questionado on-
tem durante a apresenta-
ção da sua recandidatura
à TCP, Pedro Machado
disse que o assunto que
não estava “na agenda”. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Demolição dá lugar a novo
alojamento e mais uma rua
Aveiro | P32

Peregrinos da região rumam 
a Fátima movidos por fé Ílhavo | P12

RENAULT INVESTE
QUASE 50 MILHÕES 
NA FÁBRICA DE AVEIRO
Governo aprovou a atribuição de incentivos financeiros à companhia francesa, que vai 
investir no aumento da capacidade da sua unidade na freguesia de Cacia Página 24

Assembleia Municipal Jovem aconteceu na “casa” da democracia municipal de Aveiro Página 4

iAlunos despertos parai

io valor da democraciai

PAULO RAMOS

São Jacinto recebe
hoje reunião do 
Executivo camarário
Aveiro | P2

Beira-Mar vai jogar
meia final a Fiães
Taça Distrital | P29

Central de betonagem
encerrou mas não se
conforma com decisão  
Ovar | P13

“Creoula” e “Santa
Maria Manuela”
comemoram 81 anos
História | P7

Tribunal de Aveiro
julga 23 suspeitos
de tráfico de droga
Justiça | P11

Pedro Machado faz
quase o pleno apoio
para renovar mandato
Centro | P5
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João Peixinho

O actual presidente da Tu-
rismo Centro de Portugal
(TCP), Pedro Machado, entre-
gou, ontem, a lista de candida-
tura aos três órgãos daquela
entidade regional para o man-
dato 2018-2023, nas eleições
que se realizam no próximo
dia 23, e apresentou-se como
líder de um projecto “transver-
sal ao território”. 

Dos 100 municípios da TCP,
'Ria de Aveiro', 'Castelo Branco',
'Coimbra', 'Leiria.Fátima.To-
mar', 'Oeste', 'Serra da Estrela'
e 'Viseu-Dão/Lafões', Pedro
Machado disse que 91 por
cento subscreveram a candi-
datura e só não reuniu mais
por falta de oportunidade para
registar esses apoios.

Além dos municípios, Pedro
Machado diz que conta ainda
com o apoio da AHRESP - As-
sociação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares de Portugal
assim como das associações
'Aldeias de Xisto' e 'Aldeias His-
tóricas de Portugal'.

Cinco anos de aumentos
Quanto a resultados dos úl-

timos cinco anos, Pedro Ma-

chado disse que, entre 2013 e
2017, o número de hóspedes
aumentou de 2,1 para 3,2 mi-
lhões e passou, também neste
período de cinco anos, de três
para seis milhões de dormidas.
Outros dados apontam para
um “crescimento consolidado
de 14 por cento ao ano”.

Uma preocupação para o
mandato são as zonas afecta-
das pelos fogos florestais que

mudaram a paisagem, obri-
gando, por isso, a uma estra-
tégia especial, que ainda não
divulgou.

Durante a entrega da candi-
datura e de uma apresentação
genérica dos objectivos do
mandato, disse ainda que, até
ao próximo dia 23, fará uma
apresentação pormenorizada
do seu programa. Mas ontem
adiantou quatro pontos essen-

ciais, além de apresentar al-
guns dos resultados do man-
dato.

Nomes na lista
'Sustentabilidade', 'qualifica-

ção dos activos', 'inovação e
tecnologia' e 'competitividade'
são as quatro vectores do seu
programa, além de garantir, na
composição da lista, “represen-
tatividade territorial”, mais en-

tidades privadas, e a presença
feminina nos lugares. 

Como é o caso de Maria do
Céu Albuquerque, presidente
da Câmara de Abrantes e da
Comunidade Intermunicipal
do Médio Tejo, número quatro
da lista para a Comissão Exe-
cutiva, liderada por Pedro Ma-
chado. 

Desta lista fazem ainda parte
João Nuno Azevedo, presi-
dente da Câmara de Man-
gualde; Ribau Esteves, presi-
dente da Câmara de Aveiro e
da Comunidade Intermunici-
pal da Região de Aveiro; e Jorge
Almeida, vice-presidente da
AHRESP. 

Luís Correia, presidente da
Câmara de Castelo Branco é
candidato a presidente da
Mesa da Assembleia, lugar que
actualmente ocupa. 

Para o Conselho de Marke-
ting, a lista é liderada por Gon-
çalo Lopes, presidente da Câ-
mara de Leiria, um órgão com
uma evidente predominância
de privados e movimento as-
sociativo, tais como do grupo
Visabeira e das associações de
hotelaria, das Termas de Por-
tugal, Aldeias de Xisto e Aldeias
Históricas.|

Pedro Machado recandidata-se 
e garante apoio superior a 90 por cento
Eleições Pedro Machado volta a candidatar-se à presidência da Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal. As
eleições realiza-se no próximo dia 23

PAULO RAMOS

Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro Machado e Luís Correia

Álvaro Amaro
ficou a falar
sozinho

Pedro Machado, não faz co-
mentários à proposta do pre-
sidente da Câmara da
Guarda, Álvaro Amaro, para
mudar a designação de re-
gião Turismo Centro de Por-
tugal para 'Coimbra – Cen-
tro', como acontece com a
Região de Turismo Porto –
Norte, argumenta. Para os
presidentes das Câmaras de
Aveiro e Viseu, Ribau Esteves
e Almeida Henriques, a su-
gestão de Álva ro Amaro é
um “não assunto”. Questio-
nado ontem durante a apre-
sentação da sua recandida-
tura à TCP, Pedro Machado
disse que o assunto que não
estava “na agenda”. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.945 10 DE MAIO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

Duzentos voluntários apoiami
peregrinos em Pombali

Cerca de 200 voluntários, de 22 entidades, apoiam a caminhada de fé dos milhares de peregrinos que atravessam 
o concelho de Pombal com destino ao Santuário de Fátima, para as celebrações do 12 e 13 de Maio Página 13

Os 10 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria exigem a requalificação do IC2 e IC8,
para travar os acidentes trágicos. Na segunda-feira morreram duas pessoas, no IC2, em Pombal   Página 3

MUNICÍPIOS EXIGEM
OBRAS NO IC8 E IC2

OC

Pais entregam
lista de obras
necessárias
em duas escolas
Marinha Grande | P4

Dia do Município
assinalado com
projecto turístico
Hoje em Ansião | P2

Bebé que nasceu
no Dia da Mãe teve
baptismo de voo
um ano depois
Reportagem | P9-12

Pedro Machado 
recandidata-se na
Turismo do Centro   
Eleições | P20

Daniela Mercury 
actua em Alcobaça
Sábado | P20

Britânico Lloyd Cole
actua na Batalha 
a 6 de Julho P7

Leiriense garante 
presença no Europeu de
Pentatlo Moderno P15
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João Peixinho

O actual presidente da Turismo
Centro de Portugal (TCP), Pe-
dro Machado, entregou, ontem,
a lista de candidatura aos três
órgãos daquela entidade regio-
nal para o mandato 2018-2023,
nas eleições que se realizam no
próximo dia 23. O actual presi-
dente da Entidade Regional de
Turismo do Centro apresentou-
se como líder de um projecto
“transversal ao território”. Dos
100 municípios da TCP, “Ria de
Aveiro”, “Castelo Branco”,
“Coimbra”, “Leiria.Fátima.To-
mar”, “Oeste", “Serra da Estrela”
e “Viseu-Dão/Lafões”, Pedro
Machado disse que 91 por

cento subscreveram a candi-
datura e só não reuniu mais por
falta de oportunidade para re-
gistar esses apoios.

Além dos municípios, Pedro
Machado diz que conta ainda
com o apoio da AHRESP - As-
sociação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares de Portugal
assim como das associações
“Aldeias de Xisto” e “Aldeias
Históricas de Portugal”.

Cinco anos de aumentos
Quanto a resultados dos úl-

timos cinco anos, Pedro Ma-
chado disse que, entre 2013 e
2017, o número de hóspedes
aumentou de 2,1 para 3,2 mi-
lhões e passou, também neste

período de cinco anos, de três
para seis milhões de dormidas.
Outros dados apontam para
um “crescimento consolidado
de 14 por cento ao ano”.

Uma preocupação para o
mandato são as zonas afecta-
das pelos fogos que mudaram
a paisagem, obrigando, por isso,
a uma estratégia especial, que
ainda não divulgou.

Durante a entrega da candi-
datura e de uma apresentação
genérica dos objectivos do
mandato, disse ainda que, até
ao próximo dia 23, fará uma
apresentação pormenorizada
do seu programa. Mas ontem
adiantou quatro pontos essen-
ciais, além de apresentar alguns

dos resultados do mandato.

Nomes na lista
“Sustentabilidade”, “qualifica-

ção dos activos”, “inovação e
tecnologia” e “competitividade”
são as quatro vectores do seu
programa, além de garantir, na
composição da lista,“represen-
tatividade territorial”, mais en-
tidades privadas, e a presença
feminina nos lugares. Como é
o caso de Maria do Céu Albu-
querque, presidente da Câmara
de Abrantes e da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo,
número quatro da lista para a
Comissão Executiva, liderada
por Pedro Machado. 

Desta lista fazem ainda parte
João Nuno Azevedo, presidente
da Câmara de Mangualde; Ri-
bau Esteves, presidente da Câ-
mara de Aveiro e da Comuni-
dade Intermunicipal da Região
de Aveiro;, e Jorge Loureiro,
vice-presidente da AHRESP.
Luís Correia, presidente da Câ-
mara de Castelo Branco é can-
didato a presidente da Mesa da
Assembleia. 

Para o Conselho de Marke-
ting, a lista é liderada por Gon-
çalo Lopes, presidente da Câ-
mara de Leiria, um órgão com
uma evidente predominância
de privados e movimento as-
sociativo, tais como do grupo
Visabeira (José Arimateira),  as-
sociações de hotelaria, Termas
de Portugal, Aldeias de Xisto e
Aldeias Históricas.. |

PAULO RAMOS

Pedro Machado garante
apoio superior a 90%
para a candidatura
Eleições Pedro Machado volta a candidatar-se à presidencia da Comissão Execu-
tiva da Turismo Centro de Portugal. As eleições realizam-se no próximo dia 23

Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque, Pedro Machado e Luís Correia
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Peugeot Citroen, empresas tecnológicas e universidades juntas em projecto para melhorar eficiência na produção.   P7

Aposta “transversall
lao território”l

D.R.

PSA MANGUALDE ACOLHE
PROJECTO DE 9,2 MILHÕES 

Pedro Machado volta a candidatar-se ao Turismo Centro de Portugal. Eleições realizam-se dia 23  Página 13

Santa Comba Dão
entrega medalhas e
apresenta imagem
Feriado municipal | P 8 e 9

Feriado municipal
assinalado 
com esperança
Mortágua | P 10 e 11

Académico joga
sábado às 11h15 no
Estádio do Fontelo
Frente ao Santa Clara | P14

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5498 10 DE MAIO DE 2018  QUINTA-FEIRA  |  0,65 €

500 peregrinos
atendidos 
em cinco dias
O Movimento da Mensagem de Fá-
tima esteve nas instalações do Centro
Pastoral de Viseu a receber e a dar
apoio aos peregrinos que passaram
pela cidade. Mais de meio milhar
procurou apoio Página 3
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Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais apresentado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83f9f764

 
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi apresentado esta terça-feira, dia 8,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde. A apresentação foi conduzida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, estando ainda presentes o Comandante do
Destacamento Territorial da GNR de Mangualde, Capitão Campos, o Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho, o Comandante Operacional Municipal, Pedro Amaral, e o
2° CODIS, Humberto Sarmento.
 
Nesta sessão foram apresentados alguns programas de combate a incêndios como, por exemplo, o
"Aldeia Segura Pessoas Seguras" e elementos das Juntas de Freguesia presentes apresentaram os
seus Kits de 1.ª Intervenção. Também os Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Proteção Civil
Municipal, a GNR e os Sapadores Florestais apresentaram os meios humanos e materiais de que
dispõem.
 
Foi ainda realizada uma visita a faixas de gestão de combustível já implementadas pelo Município de
Mangualde e relembradas as seis unidades locais de Proteção Civil já existentes em Mangualde.
 
O Presidente João Azevedo destacou a importância da prevenção e do combate a incêndios, bem como
a importância do envolvimento de todas as entidades e respetivos meios.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e339324

 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a
candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais
diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em
Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o
período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e
Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
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um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde
2013 e também preside à ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde
2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT -
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da
ESTH/IGP - Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
 
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
Presidente: Pedro Manuel Monteiro Machado
João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
 
José Agostinho Ribau Esteves
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(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
Jorge Manuel da Silva Almeida
 
(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)
 
.
 
Comunicado
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Mangualde em Movimento - Percurso pedestre Caminhos do Bom Sucesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a22c24d5

 
No último domingo do mês de maio, dia 27, a Câmara Municipal de Mangualde promove uma visita
aos Caminhos do Bom Sucesso, em S. João da Fresta. O ponto de encontro é o Largo Dr. Couto (em
frente ao tribunal), às 9h00, de onde saíra o autocarro, rumo a S. João da Fresta, tendo o percurso
início marcado para as 9h30.
 
A participação nesta atividade é gratuita e as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais
de Mangualde ou através dos contactos: 232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
Após o percurso, segue-se um almoço convívio, cuja inscrição, no entanto, tem um valor de 3 euros.
 
Esta iniciativa insere-se nos Percursos Pedestres  Mangualde em Movimento , promovidos pela
autarquia mangualdense, e conta com o apoio da Junta de Freguesia de S. João da Fresta. Incentivar
o desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais objetivos deste projeto.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Centro Pedro Machado recandidata-se ao Turismo 

ELEIÇÕES Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, for-
malizou a candidatura a um segundo mandato à frente da maior região tu-
rística nacional. As eleições, para o período 2018-2023, decorrem dia 23. 
A lista à Comissão Executiva (na foto) integra ainda João Azevedo (presi-
dente da Câmara de Mangualde), Ribau Esteves (de Aveiro), Maria do Céu Al-

buquerque (de Abrantes) e Jorge Loureiro (empresário). 

Página 138



A139

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 8,93 x 31,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74915451 10-05-2018

Vereação PS da Câmara
Municipal de Tondela

NOTA DE IMPRENSA

A requalificação
do IP3

A ligação rodoviária Viseu-Coimbra, mais conheci-
da por IP3, tem sido, ao longo dos seus quase 30
anos de vida, objeto de obras de reabilitação e, infe-
lizmente, palco de ampla sinistralidade que causou
inúmeras vítimas, bastantes delas mortais.

Não pretendemos fazer mais considerações sobre
o passado, mas que sirva de lição para o futuro.

Para os que fizerem desta ligação e nos últimos
meses, uma insígnia de luta partidária, vão ter de en-
contrar outro calendário, porque este, felizmente, che-
gou a fim.

A negociação da prioridade das obras no IP3, em-
bora arredada do domínio público, não estava esque-
cida.

O presidente do Conselho das Regiões e da câ-
mara municipal de Mangualde, João Azevedo, tem vin-
do, nos últimos 24 meses, a desenvolver conversa-
ções com o atual Governo para encontrar uma solu-
ção viável e segura, arredando os objetivos daqueles
que fizeram do IP 3 uma desprezível arma de arre-
messo político.

Esta negociação culminou no dia 20 de abril, com
o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, a anun-
ciar, de entre três, a opção que é economicamente
mais viável e preferida pelo Governo e efetuada exclu-
sivamente com recurso a financiamento público.

A solução de autoestrada, como alguns defendem,
além de custar mais do dobro aos contribuintes, teria
custos acrescidos aos utilizadores com a introdução
de portagens e demoraria uma eternidade.

A decisão do Governo do Partido Socialista foi ofi-
cialmente confirmada e calendarizada, no dia 4 de
maio, pelo ministro Pedro Marques, que se deslocou
a Tondela. A obra vai custar 130 milhões de euros,
passa implementação de faixa dupla nos dois senti-
dos em 85%, três faixas de rodagem em 13% e uma
faixa em cada sentido nos restantes 2% do seu itine-
rário, devido às condicionantes do atual traçado, mas
não trará custos para os utentes.

De imediato, avançam as obras que já estavam
previstas na zona de Penacova e, depois de elabora-
do o caderno de encargos, será lançado o concurso
público, garantindo o início das obras no primeiro se-
mestre de 2019, que será faseada por troços, devido
às condicionantes do trânsito, prevendo-se uma dura-
ção de 4 anos.

O Governo não está a fazer um favor, mas a fazer
justiça a uma região que tem sido massacrada pelas
condições deste itinerário, enquanto demonstra que
está a cumprir uma das suas grandes prioridades – o
interior do País.

Congratulemo-nos por isto!
PARTIDO SOCIALISTA DE TONDELA, 7 DE MAIO DE 2018. Página 139
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CONFERÊNCIA No dia 25 de maio, pelas 21.00 ho-
ras, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na 

cidade de Mangualde, receberá Neandertal', uma 
conferência que terá João Carlos Zilhão (Universi-
dade de Barcelona) - conhecido como o "advogado  

do Neandertal" - como orador. Antes, terá lugar 
a inauguração da exposição sobre a Pré-História 

do Concelho de Mangualde. Posteriormente, será 

exibido o documentário 'O megalitismo concethio', 

da autoria de João Carlos Alves e Miguel Marques. 
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INAUGURAÇÃO O ministro da Cultura, Luís Filipe 

Castro Mendes deslocou-se à vizinha cidade de 

Mangualde, onde presidiu à cerimónia de abertura 
ao público do Palácio dos Condes de Anadia, na 

qual participaram, também, o proprietário do imóvel,  

Paes do Amaral, e o edil local, João Azevedo. "Este 
palácio é um magnífico exemplo privado do barroco 

setecentista em Portugal, que todos gostaríamos 
que estivesse aberto a visitas, algo que, a partir de 

agora, é uma realidade", destacou João Azevedo. 
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Pedro Machado recandidata-se à presidência da Turismo Centro de Portugal
 
Pombal 97 fm / Turismo - Na sede da entidade Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, Pedro
Machado, actual presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), formalizou esta semana a sua
recandidatura à liderança desta entidade regional.
Pedro Machado apresenta-se, assim, a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que
rege a maior e mais diversa região turística nacional, liderando uma lista renovada que vai ser sujeita
a sufrágio no próximo dia 23. Este mandato vigorará no período 2018-2023 e o acto eleitoral terá
mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.
Nesta lista, a Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado, João
Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo) e Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), com João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque a serem os novos elementos propostos na lista referida.
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e actual presidente da Assembleia-
Geral da TCP, e Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação
Nacional de Municípios Portugueses e actual secretário da Mesa da Assembleia Geral, renovam as suas
candidaturas a presidente e a secretário da mesa, respectivamente.
No momento da apresentação da lista que lidera, Pedro Machado destacou a representatividade
expressa na candidatura, considerando que a lista "traduz a representação dos 100 municípios, de
todas as oito comunidades intermunicipais e dos principais movimentos associativos regionais e
nacionais. Estão presentes, de forma física, todos os territórios que compõem a marca 'Centro de
Portugal' e há também um aumento da representatividade das várias associações nos órgãos do
Turismo Centro de Portugal", aludindo à Associação da Hotelaria de Portugal, à AHRESP - Associação
de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, à Associação das Aldeias Históricas de Portugal, à
ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto e à Associação das Termas de Portugal.
Trata-se de uma candidatura subscrita por 91 das 100 Câmaras Municipais e por 19 associações, num
total de 110 subscrições, onde se encontram a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, a Associação
Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, a Associação dos Artesãos da
Serra da Estrela, o Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o CEC - Conselho Empresarial do Centro,
a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a Associação de Desenvolvimento do Baixo
Mondego, o Conselho Empresarial da Região de Viseu, a Associação Empresarial Ourém-Fátima e a
Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
Consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal, apostar na qualificação
dos recursos humanos (tanto internamente, no que respeita aos serviços do Turismo do Centro, como
entre os operadores turísticos dos vários sectores da actividade), rever o plano de marketing aprovado
em 2014, inovar através de redes funcionais colaborativas e apostar na competitividade, numa lógica
de posicionamento para o Portugal 2030, são ideias-chave da candidatura de Pedro Machado, nascido
em Coimbra (em Novembro de 1966), licenciado em Filosofia e Mestre em Psicologia Educacional, pela
Universidade de Coimbra, e presidente da TCP (desde 2013) e da Agência Regional de Promoção
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Turística Centro de Portugal (desde 2012).
Refira-se que na lista de Pedro Machado, Gonçalo Lopes (vereador da Câmara Municipal de Leiria)
integra o Conselho de Marketing e que o mandatário da candidatura é Mário Pereira Gonçalves
(presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).
(Texto escrito com a antiga grafia)
 
10/05/2018
 
Daniel
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Ribau Esteves, João Azevedo, Maria do Céu Albuquerque,
 
Pedro Machado e Luís Correia Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo Centro de
Portugal, formalizou esta quarta-feira, 9 de maio, a candidatura a um segundo mandato à frente dos
destinos do organismo que rege a maior e mais diversa região turística nacional. A apresentação foi
feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista
proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no dia 23 de
maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
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para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
João Azevedo (Mangualde) e Maria do Céu Albuquerque
 
(Abrantes) são os novos membros da Comissão Executiva Depois, o candidato introduziu algumas das
ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar, consolidar o crescimento dos indicadores do
turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o número de hóspedes
subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram de 3 para praticamente 6 milhões. São
números muito significativos e uma das nossas primeiras metas é consolidar este crescimento, que foi
de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que é transversal a todo o território da região",
declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde
2013 e também preside à ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde
2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT -
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da
ESTH/IGP - Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
1. Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
2. Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
 
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
1. Presidente: Pedro Manuel Monteiro Machado
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2. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
 
3. José Agostinho Ribau Esteves
 
(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
4. Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
5. Jorge Manuel da Silva Almeida
 
(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
1. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
2. Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
3. José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
4. António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
5. Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
6. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
7. António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)

Página 146



A147

Pedro Machado apresenta recandidatura à presidência da  Turismo Centro de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2018

Meio: Viajar Online Autores: Sílvia Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd9709cd

 
Pedro Machado apresenta recandidatura à presidência da Turismo Centro de Portugal
 
Regiões Mai 9, 2018 0
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou, esta quarta-
feira, dia 9 de maio, a candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que
rege a maior e mais diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo
Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes.
As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto
em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
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ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
2018-05-09 17:35:21+00:00
 
Silvia Guimaraes
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Realiza-se, entre 25 e 27 de maio, mais uma Festa em Honra e Louvor a Nossa Senhora dos Verdes.
As celebrações decorrerão em Gandufe. Na sexta-feira, dia 25, a Procissão das Velas, marcada para as
21h00, dá início às comemorações. Segue-se a atuação da Banda "Xpress Music". Já no sábado, dia
26, o Jogo de Futebol entre casados e solteiros terá início às 15h00, no Campo de Futebol na Abadia
de Espinho. À noite, a "Banda Time" atuará a partir das 21h30.
 
No domingo, último dia da festa, a manhã começa às 8h00 com Alvorada, pelas 9h30 terá lugar o
desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato, que percorrerá as Ruas da Povoação. Às 10h00,
acontecerá a "Morte do Galo". Já durante a tarde, pelas 15h00, decorrerá uma missa, com a presença
do Grupo Coral da Paróquia de Espinho, seguida de Procissão em Honra e Louvor de Nossa Senhora
dos Verdes, com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato. Às 17h30, terá lugar um leilão de
oferendas, terminando as festividades com a atuação da banda "3G Music", às 21h00. Haverá ainda
Bar permanente.
 
A organização é da Comissão de Festas da Nª Senhora dos Verdes 2018, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho, "Aos Emigrantes de Gandufe", Café A
Parreira, Cascata de Pedra, José Augusto Almeida Maques - Fornecedor de Lenha, MotoNelas, Inácio
Lopes&Filho - Serração de Madeiras, ConstroMoreira, Quinta do Cisne e Florista Carla.
 
PROGRAMAÇÃO
 
GANDUFE (ESPINHO), 25 a 27 DE MAIO
 
25 de maio, sexta-feira
 
21h00 Procissão de Velas
 
22h00 Atuação da Banda "XPRESS MUSIC"
 
26 de maio, sábado
 
15h00 Jogo de Futebol entre Casados e Solteiros, no Campo de Futebol da Abadia de Espinho
 
21h30 Atuação "BANDA TIME"
 
27 de maio, domingo
 
08h00 Alvorada
 
09h30 Desfile da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato pelas ruas da aldeia
 
10h00 Morte do Galo

Página 149



 
15h00 Missa em honra e louvor de Nossa Senhora dos Verdes com a presença do Grupo Coral da
Paróquia de Espinho seguida de procissão com a Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato
 
17h30 Leilão de Oferendas
 
21h00 Atuação da Banda "3G MUSIC"
 
11 Maio, 2018
 
José Silva
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MANGUALDE O Dispositivo
Especial de Combate a Incên-
dios Rurais (DECIR) foi apre-
sentado no passado dia 8, no
Salão Nobre da Câmara Muni-
cipal de Mangualde. 

A apresentação foi conduzida
pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, estando ainda presen-
tes o comandante do Destaca-
mento Territorial da GNR de
Mangualde, Capitão Campos, o
comandante dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Car-
los Carvalho, o comandante
Operacional Municipal, Pedro
Amaral, e o 2° CODIS, Hum-
berto Sarmento.

Nesta sessão foram apresen-
tados alguns programas de
combate a incêndios como, por
exemplo, o “Aldeia Segura Pes-

soas Seguras” e elementos das
Juntas de Freguesia presentes
apresentaram os seus Kits de
1.ª Intervenção. Também os
Bombeiros Voluntários de
Mangualde, a Protecção Civil
Municipal, a GNR e os Sapado-
res Florestais apresentaram os
meios humanos e materiais de
que dispõem. 

Foi ainda realizada uma visita
a faixas de gestão de combus-
tível já implementadas pelo
município de Mangualde e re-
lembradas as seis unidades lo-
cais de Protecção Civil já exis-
tentes em Mangualde.

João Azevedo destacou a im-
portância da prevenção e do
combate a incêndios, bem co-
mo a importância do envolvi-
mento de todas as entidades e
respectivos meios. |

Apresentado Dispositivo
Especial de Combate 
a Incêndios Rurais

João Azevedo presidiu à apresentação do DECIR

D.R.

Forças da Protecção Civil apresentaram meios de combate
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O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi apresentado no passado dia 8, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.
 
A apresentação foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
estando ainda presentes o comandante do Destacamento Territorial da GNR de Mangualde, Capitão
Campos, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho, o comandante
Operacional Municipal, Pedro Amaral, e o 2° CODIS, Humberto Sarmento.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Secção:
  Atualidade Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a candidatura
a um segundo mandato. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro,
onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o período
2018-2023, vão decorrer dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.  A lista
candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado, João
Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP   Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).   Luís Correia, presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-Geral do Turismo Centro de
Portugal, e Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, presidente da Associação
Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia Geral, renovam a candidatura a
presidente e a secretário da mesa, respetivamente.
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Maria do Céu Albuquerque integra lista de órgãos dirigentes candidata ao Turismo do Centro
 
Por Gisela Oliveira - Mai 11, 2018
 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou no dia 9,
quarta-feira, a candidatura a um segundo mandato. A apresentação foi feita na sede do Turismo
Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do
Médio Tejo integra a lista de Pedro Machado.As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no
próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).
 
João Azevedo e Maria do Céu Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro de Portugal. Foto: mediotejo.net
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça.
 
"A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades intermunicipais, e
dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de forma física, todos
os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento da
representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
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Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
O candidato sublinhou ainda algumas das ideias-chave da sua candidatura, tais como "consolidar o
crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. Nos últimos cinco anos, entre 2013 e
2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram de 3 para
praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras metas é
consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que é
transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato.
 
Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing aprovado em 2014 e pôr em
prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da sustentabilidade como um
desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos qualificantes, de forma a melhorar a
experiência dos visitantes do território; a inovação, através de redes funcionais colaborativas; e a
competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal 2030.
 
Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em
Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela
Universidade de Aveiro.
 
É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde 2013 e também preside à
ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde 2012. Integra o Conselho
Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT - Departamento de Economia,
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da ESTH/IGP - Escola Superior
de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.
 
2018-05-11 16:03:23+00:00
 
Gisela Oliveira
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A candidatura apresentada conta com
uma nova direcção que será sujeita a
sufrágio a 23 de Maio, e tem pela pri-
meira vez a presença de um elemento
do sexo feminino. Os elementos que
integram a candidatura são: Pedro
Manuel Monteiro Machado; João
Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
(Presidente CâmaraMunicipal de Man-
gualde) ; Ribau Esteves (Presidente
Câmara Municipal de Aveiro e da
Comunidade Intermunicipal Região de
Aveiro); Maria do Céu de Oliveira
Antunes Albuquerque (Presidente da
Câmara de Abrantes e da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo, coopta-
do em representação dos municípios);
Jorge Manuel da Silva Almeida (Vice-
Presidente da AHRESP, cooptado em
representação das entidades privadas
com interesse para o sector do Turis-
mo). A mesa da Assembleia-Geral é
presidida por Luís Manuel dos Santos
Correia (Presidente da CâmaraMunici-
pal de Castelo Branco) e tem como
secretário de Mesa, Manuel Machado
(Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra e da Associação Nacional
Municípios Portugueses). O Conselho
de Marketing é constituído por Gonça-
lo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
(Câmara Municipal Leiria); Pedro
Miguel Ferreira Folgado (Presidente
Câmara Municipal de Alenquer e Presi-
dente Comunidade Intermunicipal
Oeste); José Eduardo Arimateia Antu-
nes (Administrador Grupo Visabeira);
António Luís Vaz da Veiga Camões
(Associação Hotelaria de Portugal);
Victor Jorge Paiva Leal (Presidente da
Associação Termas de Portugal); Paulo
Alexandre Bernardo Fernandes (Presi-
dente da ADXTUR – Associação das
Aldeias do Xisto); António dos Santos

Robalo (Presidente Aldeias Históricas
de Portugal – Associação de Desenvol-
vimento Turístico). O mandatário da
campanha é Mário Pereira Gonçalves,
presidente da AHRESP.
Segundo explicou Pedro Machado, o
dossier da sua candidatura conta com
três “alterações profundas” em relação
ao exercício do mandato 2013-2018. A
primeira é “uma forte preocupação de
representação institucional das nossas
oito comunidades intermunicipais atra-
vés de interlocutores, ou empresários,
ou de associações ou redes colaborati-
vas do Centro de Portugal vão estar
todas representadas”.
Outra das novidades da candidatura de
Pedro Machado será a existência de
uma mulher na direcção. A candidatu-
ra para o novo mandato vai incluir
alguns pilares “fundamentais”, conside-
ra o responsável, nos quais se destaca a
alteração do plano de marketing da
entidade, tendo em conta a questão dos
incêndios e o impacto que estes tiveram
no produto Turismo de Natureza, mas
também que este possa corresponder
“aos desafios que hoje a indústria do
Turismo está a colocar: o novo perfil
dos consumidores”.
Outro pilar da candidatura tem que ver
com o reforço da competitividade e da
captação do investimento privado.
Sendo o seu último mandato, Pedro
Machado pretende aproveitar para
“reforçar o próprio músculo do que é
hoje a estrutura do Turismo do Centro”,
seja no âmbito do reforço de competên-
cias e requalificação dos técnicos da
entidade regional, seja na requalifica-
ção das infra-estruturas da ERT em
Coimbra, Aveiro e Leiria. As eleições,
que decorrem a 23 de Maio, acontecem
pela primeira vez em três locais: na sede
da entidade em Aveiro, uma segunda
mesa na Guarda e em Leiria. ¶

O actual presidente da
Entidade Regional de
Turismo do Centro de
Portugal, Pedro Machado,
apresentou a sua
recandidatura para o novo
mandato da direcção para
os anos 2018-2023.

Pedro Machado
recandidata-se
>> Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt >> Fotos: DR
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SOCIEDADE
 
RECANDIDATURA APRESENTADA
 
Pedro Machado formalizou a apresentação da sua recandidatura a um segundo mandato na liderança
 
da entidade regional de turismo do centro. O acto eleitoral está agendado para o próximo dia 23
 
de Maio. As mesas de voto vão estar instaladas nas cidades de Aveiro, Guarda e Leiria.
 
Por Nuno Miguel em 11 de May de 2018
 
A lista candidata à comissão executiva é liderada pelo actual presidente da entidade regional de
turismo do centro e é composta ainda por João Azevedo, presidente da câmara de Mangualde, Ribau
Esteves, presidente da câmara de Aveiro, Maria do Céu Albuquerque presidente da câmara de
Abrantes e Jorge Loureiro, vice presidente da associação de hotelaria, restauração e similares de
Portugal.
Já em relação à mesa da assembleia geral a lista é encabeçada por Luís Correia, presidente da câmara
municipal de Castelo Branco e integra ainda o nome de Manuel Machado, presidente da autarquia de
Coimbra, como secretário.
Em comunicado, Pedro Machado sublinha que esta lista "traduz a representação dos 100 municípios,
de todas as oito comunidades intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e
nacionais. Estão presentes, de forma física, todos os territórios que compõem a marca do centro de
Portugal e é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações". O presidente da
"Turismo do Centro" sublinha que não foi possível reunir a subscrição da totalidade dos municípios
"por não ter sido possível contactar todas, presencialmente dentro do prazo para apresentação desta
candidatura".
 
Entre as prioridades para o novo mandato, Pedro Machado destaca a aposta na qualificação dos
recursos mas também a consolidação do crescimento dos indicadores do turismo na região,
sublinhando que "nos últimos cinco anos o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as
dormidas aumentaram de três para praticamente seis milhões". O presidente da entidade regional de
turismo pretende ainda rever o plano de marketing aprovado em 2014 e colocar em prática uma
agenda assente em quatro desafios que passam pelo desenvolvimento da sustentabilidade como um
desígnio do turismo no centro de Portugal, a aposta nos activos qualificantes, de forma a melhorar a
experiência dos visitantes do território, a inovação através de redes funcionais colaborativas e a
competitividade, numa lógica de posicionamento para o próximo quadro comunitário de apoio.
 
Por Nuno Miguel em 11 de May de 2018
 
RCB - R dio Cova da Beira
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A presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo integra a lista de
Pedro Machado na recandidatura à presidência da Turismo Centro.
 
A candidatura apresentada, no dia 9 de maio, conta com uma nova direção que será sujeita a sufrágio
a 23 de maio, que conta pela primeira vez com a presença de um elemento do sexo feminino.
 
Maria do Céu Albuquerque irá integrar a Comissão Executiva, liderada por Pedro Machado. Desta lista
fazem ainda parte João Nuno Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde; Ribau Esteves,
presidente da Câmara de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro.
 
A presidência da Mesa da Assembleia Geral continuará a ser assegurada pelo presidente da Câmara de
Castelo Branco, Luís Correia, que terá a seu lado Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra
e líder da Associação Nacional de Municípios.
 
A recandidatura de Pedro Machado à presidência da Turismo do Centro, é subscrita por mais de 90%
dos 150 membros do colégio eleitoral, composto por municípios e associações.
 
2018-05-12
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DECIR 18 apresentado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
12 de Maio de 2018
 
36 Views
 
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi apresentado esta terça-feira, dia 8,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde. A apresentação foi conduzida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, estando ainda presentes o Comandante do
Destacamento Territorial da GNR de Mangualde, Capitão Campos, o Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho, o Comandante Operacional Municipal, Pedro Amaral, e o
2° CODIS, Humberto Sarmento.
 
Nesta sessão foram apresentados alguns programas de combate a incêndios como, por exemplo, o
"Aldeia Segura Pessoas Seguras" e elementos das Juntas de Freguesia presentes apresentaram os
seus Kits de 1.ª Intervenção. Também os Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Proteção Civil
Municipal, a GNR e os Sapadores Florestais apresentaram os meios humanos e materiais de que
dispõem.
 
Foi ainda realizada uma visita a faixas de gestão de combustível já implementadas pelo Município de
Mangualde e relembradas as seis unidades locais de Proteção Civil já existentes em Mangualde.
 
O Presidente João Azevedo destacou a importância da prevenção e do combate a incêndios, bem como
a importância do envolvimento de todas as entidades e respetivos meios.
 
Por:Mun.Mangualde
 
12 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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A primeira caminhada do projeto "Mochila às Costas, sapatilhas no pé" já tem data marcada: amanhã,
terça-feira, dia 15 de maio. A concentração decorrerá pelas 20h30, junto ao Largo Dr. Couto. Estas
caminhadas repetir-se-ão semanalmente, às terças-feiras, durante os meses de maio e junho, e serão
precedidas de aquecimento (zumba).
 
Os interessados deverão inscrever-se através do e-mail ssocial@cmmangualde.pt e, aquando da(s)
caminhada(s), trazerem uma mochila com uma garrafa de água, bem como boa disposição!
 
"Mochila às Costas, sapatilhas no pé", é um projeto integrado no Plano de Ação de 2018 da Rede
Social de Mangualde, no âmbito o Eixo IV - Promover Estilos de Vida Saudáveis. Para além do objetivo
de incentivar a comunidade para a prática do exercício físico e benefícios associados, pretende-se que
os participantes nestas caminhadas surpreendam os sentidos pelos trilhos e caminhos citadinos.
 
14 Maio, 2018
 
José Silva
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Mangualde  a “rolar contra fogo”
MANGUALDE Na freguesia de
Quintela de Azurara, Os Mistu-
ras - Secção de Motorizadas An-
tigas do Rancho Folclórico "Os
Azuraras" de Quintela uniu-se
para apoiar a junta de freguesia
na aquisição de um equipa-
mento de protecção contra in-
cêndios. Surgiu então a ideia de
fazer uma viagem solidária, ar-
ranjar parceiros para a causa e
envolver a comunidade portu-
guesa além fronteiras.

O grupo partiu ontem para
Lempdes, em França, numa
aventura solidária, aprovei-
tando o processo de geminação
entre o município e a cidade
gaulesa. A organização está a
cargo do Rancho Folclórico de
Quintela de Azurara a que se as-
sociou o Clube 2 CV de Man-
gualde. Vítor Cardoso, da direc-

ção do clube, justifica a escolha
de Lempdes não só pela gemi-
nação, mas também pelo facto
de as duas cidades estarem as-
sociadas ao mítico automóvel.
“Lempdes era onde vivia o cria-
dor do 2CV e Mangualde é a ci-
dade onde foi produzido o ul-
timo exemplar do carro”, ex-
plica o presidente do clube.

E a viagem começou ontem

com a benção das motorizadas
pelo pároco da freguesia de
Quintela de Azurara. Depois o
grupo esteve em Mangualde
onde foi recebido pelo presi-
dente da Câmara, João Azevedo.

As despesas da viagem são
suportadas pelos participantes
que doarão todos os fundos re-
colhidos para o projecto “Rolar
contra o fogo”.|

João Azevedo desejou boa viagem ao grupo de participantes
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Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, já formalizou, no
passado dia 9 de maio, a candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que
rege a maior e mais diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo
Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes.
As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto
em Aveiro, Guarda e Leiria. A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo
composta por Pedro Machado, João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e
presidente do Conselho Regional do Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de
Aveiro e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente
da Câmara Municipal de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro
(empresário e vice-presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal). João Azevedo e Maria do Céu Albuquerque são os novos elementos na lista proposta. Luís
Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-Geral do
Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de Coimbra,
presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia Geral -
renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa. Na apresentação da
Lista, Pedro Machado  destacou a representatividade expressa na candidatura que encabeça. "A lista
traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades intermunicipais, e dos
principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de forma física, todos os
territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento da representatividade
das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP - Associação da Hotelaria de
Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação das
Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto e a Associação das Termas
de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo Visabeira", disse. Algumas das
ideias-chave forma introduzidas pelo candidato. Em primeiro lugar, consolidar o crescimento dos
indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o número
de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram de 3 para praticamente 6
milhões.  São números muito significativos e uma das nossas primeiras metas é consolidar este
crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que é transversal a todo o
território da região", declarou. Esta outras notícias para ouvir em desenvolvimento na Estação Diária -
96.8 FM ou em www.968.fm
 
Estacao Diaria
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Decorreu no passado sábado, 12 de maio, o torneio inter-concelhio Andebol4Kids. A iniciativa, que
contou com a participação de mais de uma centena de jovens atletas, destina-se a crianças do 1º ciclo
e decorreu em Viseu. O encontro decorreu no campo José Alves Madeira, em Fontelo, e juntou
participantes de Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo.
 
Participaram no encontro mais de 100 jovens atletas, distribuídos por 6 equipas, sendo que ambas as
equipas mangualdenses eram compostas por alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde. A
iniciativa teve como objetivo estreitar a ligação dos jovens ao desporto através do andebol.
 
PROJETO DESPORTIVO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS
 
O projeto Andebol4Kids pretende fomentar o desporto jovem em geral e o Andebol em particular, de
uma forma atrativa, didática e saudável, onde o maior objetivo é o desenvolvimento global e
harmonioso dos jovens. A organização está a cargo da Associação de Andebol de Viseu e conta com o
apoio das Câmaras Municipais de Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo, dos Agrupamentos de
Escolas de Mangualde, Penalva do Castelo, Zona Urbana de Viseu, Viso, Viseu Norte e Viseu Sul, da
Associação Os Melros, do Gigantes Sport Mangualde e do Académico de Viseu.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Caminhada "Mochila às Costas, sapatilhas no pé" - Inscrições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2669997f

 
A primeira caminhada do projeto "Mochila às Costas, sapatilhas no pé" já tem data marcada: amanhã,
terça-feira, dia 15 de maio. A concentração decorrerá pelas 20h30, junto ao Largo Dr. Couto. Estas
caminhadas repetir-se-ão semanalmente, às terças-feiras, durante os meses de maio e junho, e serão
precedidas de aquecimento (zumba).
 
Os interessados deverão inscrever-se através do e-mail ssocial@cmmangualde.pt e, aquando da(s)
caminhada(s), trazerem uma mochila com uma garrafa de água, bem como boa disposição!
 
"Mochila às Costas, sapatilhas no pé", é um projeto integrado no Plano de Ação de 2018 da Rede
Social de Mangualde, no âmbito o Eixo IV - Promover Estilos de Vida Saudáveis. Para além do objetivo
de incentivar a comunidade para a prática do exercício físico e benefícios associados, pretende-se que
os participantes nestas caminhadas surpreendam os sentidos pelos trilhos e caminhos citadinos.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde recebe "Mochila às costas, sapatilhas no pé" a partir de terça-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb09aeb7

 
Rede Social lança iniciativa semanal que visa realizar caminhadas no concelho
 
A Rede Social de Mangualde organiza a partir desta terça-feira (15 de maio) a iniciativa "Mochila às
Costas, Sapatilhas no Pé", que visa promover caminhadas semanais no concelho durante os meses de
maio e junho. O projeto também tem como objetivos incentivar a comunidade local para a prática do
exercício físico e os benefícios que lhes estão associados e fazer com que os participantes
"surpreendam os sentidos pelos trilhos e caminhos citadinos", como refere a organização.
 
A primeira será realizada a partir das 20h30, com a concentração junto ao Largo Dr. Couto. Os
participantes podem fazer a inscrição para o endereço de e-mail ssocial@cmmangualde.pt e trazer
uma mochila com uma garrafa de água para as caminhadas, que serão precedidas de sessões de
aquecimento com zumba.
 
2018-05-14 16:04:00+01:00
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"Mochila às Costas, sapatilhas no pé" inicia em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2018

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28884

 
"Mochila às Costas, sapatilhas no pé" inicia em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
14 de Maio de 2018
 
50 Views
 
A primeira caminhada do projeto "Mochila às Costas, sapatilhas no pé" já tem data marcada: amanhã,
terça-feira, dia 15 de maio. A concentração decorrerá pelas 20h30, junto ao Largo Dr. Couto. Estas
caminhadas repetir-se-ão semanalmente, às terças-feiras, durante os meses de maio e junho, e serão
precedidas de aquecimento (zumba).
 
"Mochila às Costas, sapatilhas no pé", é um projeto integrado no Plano de Ação de 2018 da Rede
Social de Mangualde, no âmbito o Eixo IV - Promover Estilos de Vida Saudáveis. Para além do objetivo
de incentivar a comunidade para a prática do exercício físico e benefícios associados, pretende-se que
os participantes nestas caminhadas surpreendam os sentidos pelos trilhos e caminhos citadinos.
 
Os interessados deverão inscrever-se através do e-mail ssocial@cmmangualde.pt e, aquando da(s)
caminhada(s), trazerem uma mochila com uma garrafa de água, bem como boa disposição.
 
14 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2018

Meio: Passear Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b98bd451

 
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou no dia 9 de
maio a candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e
mais diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal,
em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o
período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e
Leiria.
 
A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado,
João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do
Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da
AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu
Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.
 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-
Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado - presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia
Geral - renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.
 
Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que
encabeça. "A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades
intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de
forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento
da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto
e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo
Visabeira", disse.
 
"A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total
de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, a ARAC - Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos,
Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o
CEC - Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD
ELO - Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV - Conselho Empresarial Região de
Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, e a
ADIRN - Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições
para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas,
presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é
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um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada
para mais um mandato", acrescentou.
 
Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar,
consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. "Nos últimos cinco anos,
entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram
de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras
metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que
é transversal a todo o território da região", declarou.
 
A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do
Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das
prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing
aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da
sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos
qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de
redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal
2030.
 
Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos
órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.
 
Mandatário da Candidatura
 
Comendador Mário Pereira Gonçalves
 
(Presidente da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)
 
Mesa da Assembleia
 
1. Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia
 
(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)
 
2. Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado
 
(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)
 
Comissão Executiva
 
1. Presidente: Pedro Manuel Monteiro Machado
 
2. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
 
(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)
 
3. José Agostinho Ribau Esteves
 
(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)
 
4. Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque
 
(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)
 
5. Jorge Manuel da Silva Almeida
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(Vice-Presidente da AHRESP)
 
Conselho de Marketing
 
1. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
 
(Câmara Municipal Leiria)
 
2. Pedro Miguel Ferreira Folgado
 
(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)
 
3. José Eduardo Arimateia Antunes
 
(Administrador Grupo Visabeira)
 
4. António Luís Vaz da Veiga Camões
 
(Associação Hotelaria de Portugal)
 
5. Victor Jorge Paiva Leal
 
(Presidente da Associação Termas de Portugal)
 
6. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 
(Presidente da ADXTUR - Associação das Aldeias do Xisto)
 
7. António dos Santos Robalo
 
(Presidente Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico)
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Mangualde  já esta 
a “rolar contra fogo”

VIAGEMNa freguesia de Quin-
tela de Azurara, Os Misturas -
Secção de Motorizadas Antigas
do Rancho Folclórico ‘Os Azu-
raras’ de Quintela uniu-se para
apoiar a junta de freguesia na
aquisição de um equipamento
de protecção con tra incêndios.
Surgiu então a ideia de fazer
uma viagem solidária, arranjar
parceiros para a causa e envol-
ver a comunidade portuguesa
além fronteiras.

O grupo partiu domingo
para Lempdes, em França, nu -
ma aventura solidária, aprovei-
tando o processo de gemina-
ção entre o município e a cida -
de gaulesa. A organização está
a cargo do Rancho Folclórico
de Quintela de Azurara a que
se associou o Clube 2 CV de
Mangualde. 

Vítor Cardoso, presidente da

direcção do clube, justifica a es-
colha de Lempdes não só pela
geminação, mas também pelo
facto de as duas cidades esta-
rem associadas ao mítico au-
tomóvel.  “Lempdes era onde
vivia o criador do 2CV e Man-
gualde é a cidade onde foi pro-
duzido o ultimo exemplar do
carro”, explica.

A viagem começou com a
bên ção das motorizadas pelo
pároco da freguesia de Quin-
tela de Azurara. Antes de partir,
o grupo foi recebido em Man-
gualde pelo presidente da Câ-
mara, João Azevedo, que apro-
veitou para desejar sucesso a
esta iniciativa solidária.

As despesas da viagem são
suportadas pelos participantes
que doarão todos os fundos re-
colhidos para o projecto “Rolar
contra o fogo”.|

Grupo partiu domingo para Lempdes, em França
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Rota de Santo António dos Cabaços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebb81290

 
Dia 3 de junho, domingo, a Câmara Municipal de Mangualde convida-o a conhecer "A Rota de Santo
António dos Cabaços", em S. Cosmado. O ponto de encontro é o Largo Dr. Couto (em frente ao
tribunal), às 9h00, de onde saíra o autocarro, rumo à Capela de São Cosmado, tendo o percurso início
pelas 9h15.
 
A participação é gratuita e as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde ou
através dos contactos: 232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
A iniciativa insere-se nos Percursos Pedestres "Mangualde em Movimento", promovidos pela autarquia
mangualdense, e conta com o apoio da Associação Cultural e Desportiva Os Ciências. Incentivar o
desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais objetivos deste projeto.
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  Corte: 1 de 1ID: 75022757 15-05-2018

Pedro Machado, presidente da Entidade 
Regional Turismo Centro de Portugal, for-

malizou a candidatura a um segundo mandato 
à frente do organismo. As eleições, para o perío-
do 2018-2023, estão marcadas para 23 de Maio, 
com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.

A recandidatura de Pedro Machado foi apresen-
tada em Aveiro e é subscrita por mais de 90 por 
cento dos 150 membros do colégio eleitoral, com-
posto por municípios e associações. Cinco anos 
após ter sido eleito pela primeira vez para a lide-
rança da Entidade Regional Turismo Centro, Pedro 
Machado assegurou o apoio de mais de 90 dos 100 
municípios que compõem a região. A candidatura a 
um novo mandato de cinco anos é ainda subscrita 
pelas principais organizações nacionais e regionais 
do sector do Turismo, como a Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), e 
as associações Aldeias de Xisto e Aldeias Históricas 
de Portugal.

“Esta é uma candidatura que assenta na confiança 
e responsabilidade que lhe é dada por mais de 120 
dos 150 eleitores”, resume Pedro Machado, que deve-
rá realizar uma sessão pública “para mostrar trabalho 
e avançar prioridades” antes do dia das eleições. Até 
agora, Pedro Machado está sozinho na corrida eleitoral, 
mas admite que possam surgir adversários.

Para já, a recandidatura de Pedro Machado assenta 
em três pilares: representatividade territorial; reforço da 
presença de instituições privadas nos órgãos sociais; re-
novação dos órgãos dirigentes, nomeadamente através 
da entrada de mais mulheres para cargos de responsa-
bilidade.

Eleições estão marcadas para o dia 23 de Maio

Pedro Machado formalizou recandidatura 
à presidência da Turismo Centro

Neste contexto, a sua candidatura tem representantes das oito 
sub-regiões do Centro, estando assegurada a presença da maior 
parte dos cem municípios. A presidência da Mesa da Assembleia 
Geral continuará a ser assegurada pelo presidente da Câmara de 
Castelo Branco, Luís Correia, que terá a seu lado Manuel Machado, 
presidente da Câmara de Coimbra e líder da Associação Nacional 
de Municípios. As maiores mudanças acontecem no Conselho de 
Marketing, que terá sete representantes de investidores privados 
e associações, como a AHRESP ou as aldeias históricas e de xisto.

Na Comissão Executiva, Pedro Machado passará a contar com 
a presença de uma mulher autarca. A lista candidata é compos-
ta por Pedro Machado; João Azevedo (presidente da Câmara de 
Mangualde e presidente do Conselho Regional do Centro); José 
Ribau Esteves (presidente da Câmara de Aveiro e da Comunida-
de Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presi-
dente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal 
do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da 
Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP). “É uma lista equilibrada, com representatividade ter-
ritorial e sangue novo, capaz de responder aos desafios de um 
mandato de cinco anos”, resume Pedro Machado.
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Percurso pedestre em Santo António dos Cabaços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4903f44

 
Caminhada está marcada para 3 de junho
 
A Câmara de Mangualde promove no próximo dia 3 de junho uma caminhada da Rota de Santo
António dos Cabaços. A concentração terá lugar no Largo Dr. Couto, às 09h00, e o percurso terá início
às 09h15 a partir da Capela de S. Cosmado.
 
A iniciativa insere-se nos Percursos Pedestres "Mangualde em Movimento", promovidos pela autarquia
mangualdense, e conta com o apoio da Associação Cultural e Desportiva Os Ciências. Os principais
objetivos são incentivar o desporto e dar a conhecer o território do concelho.
 
A participação é gratuita e as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde ou
através do número de telefone 232 619 820 e do endereço de e-mail desporto@cmmangualde.pt.
 
2018-05-15 11:39:00+01:00
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Solidariedade
de motorizada
até França

Na freguesia de Quintela de
Azurara, Mangualde, “Os Mis-
turas” - Secção de Motorizadas
Antigas do Rancho Folclórico
“Os Azuraras” de Quintela uniu-
-se para apoiar a junta de fre-
guesia na aquisição de um equi-
pamento de protecção con tra
incêndios. Surgiu então a ideia
de fazer uma viagem solidária,
arranjar parceiros para a causa
e envolver a comunidade por-
tuguesa além fronteiras.

O grupo partiu domingo para
Lempdes (França), nu ma aven-
tura solidária, aproveitando o
processo de geminação entre o
município e a cida de gaulesa. A
organização está a cargo do
Rancho Folclórico de Quintela
de Azurara a que se associou o
Clube 2 CV de Mangualde. 

Vítor Cardoso, presidente do
clube, justifica a escolha de
Lempdes não só pela gemina-
ção, mas também pelo facto de
as duas cidades estarem asso-
ciadas ao mítico automóvel.
«Lempdes era onde vivia o cria-
dor do 2CV e Mangualde é a ci-
dade onde foi produzido o últi -
mo exemplar do carro», explica.

A viagem começou com a
bên ção das motorizadas pelo
pároco da freguesia de Quintela
de Azurara. Antes de partir, o
grupo foi recebido em Man-
gualde pelo presidente da Câ-
mara, João Azevedo, que apro-
veitou para desejar sucesso a
esta iniciativa solidária.

As despesas da viagem são
suportadas pelos participantes
que doarão todos os fundos re-
colhidos para o projecto “Rolar
contra o fogo”.|
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Piscina Municipal recebe concentração de escolas de natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2522ca58

 
Prova vai contar com cerca de 230 nadadores
 
A Piscina Municipal de Vouzela recebe este sábado (19 de maio) a sétima concentração do Circuito
Municipal de Escolas de Natação para a época 2017/2018. A prova está agendada para iniciar às
15h00.
 
A competição irá contar com a participação de cerca de 230 nadadores, representando 20 escolas da
modalidade. O projeto do Circuito Municipal de Escolas de Natação foi criado pela Câmara de
Mangualde e tem como objetivo organizar circuitos destinados às crianças e aos jovens que praticam
nas escolas municipais, visando o acesso à pré-competição, a ocupação saudável dos tempos livres e a
implementação do espírito desportivo.
 
2018-05-16 16:30:00+01:00
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´Mochila às costas, sapatilhas nos pés´: caminhadas em Mangualde por uma vida
saudável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2018

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/155209

 
16-05-2018 16:08
 
Cerca de 50 pessoas participaram numa caminhada noturna organizada pelo município de Mangualde.
A iniciativa vai passar a decorrer uma vez por semana ao longo dos próximos meses e pretende
promover uma vida saudável.
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Rota de Santo António dos Cabaços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=9118

 
Dia 3 de junho, domingo, a Câmara Municipal de Mangualde convida-o a conhecer "A Rota de Santo
António dos Cabaços", em S. Cosmado. Tornar-se assinante para continuar a ler...
 
16 de Maio de 2018
 
Rosto
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Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais APRESENTADO EM MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=9094

 
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi apresentado na terça-feira, dia 8, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde. Tornar-se assinante para continuar a ler...
 
16 de Maio de 2018
 
Rosto
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descubra o PERCURSO PEDESTRE CAMINHOS DO BOM SUCESSO!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2018

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=9116

 
27 DE MAIO, EM S. JOÃO DA FRESTA
 
No último domingo do mês de maio, dia 27, a Câmara Municipal de Mangualde promove uma visita
aos Caminhos do Bom Sucesso, em S. João da Fresta. Tornar-se assinante para continuar a ler...
 
16 de Maio de 2018
 
Rosto
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Antena 1

 	Duração: 00:02:06

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 75010273

 
16-05-2018 13:26

Câmara de Penalva do Castelo quer criar nova zona industrial

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d491993f-3b99-4664-ba73-

5bb21b8d29f0&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
A Câmara de Penalva do Castelo está a comprar terrenos para criar uma nova zona industrial na
freguesia de Germil. A autarquia tem recebido pedidos de empresas do setor rodoviário que
pretendem instalar-se na região, nomeadamente naquela zona de Germil porque está a meia dúzia de
quilómetros da A25, a estrada que liga Aveiro a Vilar Formoso. O autarca Francisco Carvalho revela
que o processo de aquisição de terrenos já começou.
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: Porto Canal - Mundo Local

 
ID: 75011281

 
16-05-2018 14:27

1 1 1

"Mochila às costas, sapatilhas nos pés"

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c032a7ca-88fa-4d98-a1a2-

3606916a55b4&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Cerca de 50 pessoas participaram numa caminhada noturna organizada pelo município de Mangualde.
A iniciativa vai decorrer uma vez por semana ao longo dos próximos meses, e pretende promover a
prática saudável do desporto.
Comentários de Vítor Gomes, Ana Alves, participantes, João Azevedo, presidente da CM Mangualde e
de Maria José Coelho, Vereadora CM Mangualde.
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Evento encheu o CIDEM (Mangualde)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b13456ca

 
Realizam-se, entre 14 e 18 de maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela. Em Mangualde, o CIDEM - Centro de
Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde esteve aberto à comunidade, dia 14.
 
O evento teve início às 14h30, com a sessão de abertura efetuada por João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde. Também marcaram presença e intervieram Elísio Oliveira, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e representante da Incubadora, e Nuno Martinho,
Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
 
Seguiram-se os pitchs das empresas incubadas: LandVeneration (César Rodrigues), E-Rega (Hugo
Melo), Atlas Patrimonium (António Tavares) e Renascer Floresta (Sónia Costa).
 
Depois de uma visita às instalações, por parte do público presente (maioritariamente alunos e
professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde), seguiu-se a intervenção de Miguel Gonçalves,
da empresa GesEntrepeneur - Empreendedorismo Sustentável, intitulada "Como potenciar o seu
negócio / testemunho empreendedor".
 
Esta iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões decorreu no âmbito da candidatura
aprovada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadramento no Programa
Operacional Regional do Centro 2014-2020 (CENTRO 2020), denominada "EMPREENDER+ VISEU DÃO
LAFÕES - Promoção do Empreendedorismo na Região Viseu Dão Lafões", e pretende desenvolver um
conjunto de ações de divulgação das incubadoras da região.
 
Em junho haverá mais novidades sobre os Open Days.
 
17 Maio, 2018
 
José Silva

Página 182



A183

Concursos Literários "Dia do Pai" e "Dia da Mãe" em Mangualde tiveram seis
premiados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3566f662

 
Decorreu na passada sexta-feira, dia 11, na Papelaria Adrião, a entrega de prémios aos vencedores
dos Concursos Literários "Dia do Pai" e "Dia da Mãe", inserido no Eixo 2 "Fomentar a Funcionalidade
Familiar", na ação cidadania e igualdade, da Rede Social. Os prémios foram entregues por João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e pela Vereadora Maria José Coelho.
 
Relativamente ao tema "Pai", o 1.º prémio foi atribuído a Lia Maria Coelho. Abílio Travessas foi o 2.º
classificado. O 3.º prémio foi atribuído a Frederico Carvalhão. Já no que concerne ao tema "Mãe",
Maria Leonor Carvalhão foi a grande vencedora. O 2.º lugar foi atribuído a David Filipe dos Santos e
Lia Maria Coelho foi a 3.ª classificada.
 
O concurso tinha com objetivo estimular a criação literária, promover a parentalidade positiva,
valorizar a figura do Pai e da Mãe na família na sociedade e as questões da igualdade de género. Os
trabalhos foram avaliados pelo júri, constituído pela Conselheira Municipal da Igualdade e Cidadania,
Drª Cristina Lopes, Dr. José Augusto, Drª Ana Amaral e pelo anfitrião e empresário, Sr. Henrique
Silva.
 
A cerimónia teve início com a inauguração da exposição de Vítor Lopes, que estará patente na
Papelaria Adrião de 11 de maio a 17 de junho de 2018. Parte das vendas das obras deste pintor
reverterão a favor do Núcleo de Pais em Rede de Mangualde. No final, decorreu um momento de
poesia declamado e protagonizado pela escritora e Professora Olinda Beja, santomense, mas
conterrânea deste concelho onde viveu, estudou e lecionou, embaixadora cultural de São Tomé e
Príncipe. Detentora de um vasto currículo de obras literárias de sua autoria (contos, poemas,
romances), traduzidas em várias línguas, foi acompanhada à viola pelo músico Filipe Santo.
 
A noite, que teve lugar na Papelaria/Livraria Adrião, foi um momento marcante de cultura literária
onde a comunidade compareceu ativamente e pediu bis.
 
17 Maio, 2018
 
José Silva
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RELATORIO CATEGORi24(10 DAS HABITAÇÕES PER MANE 5 DANIFICADAS PELOS INCEN0106 QUEOCORRCRAM NO DIA 15133 OUTUBRO, POR mUNILIPto, EM 03/05/201810:43:22 

N. N. N,4  N.o N.4 Municípios Custo de reposição 
(C/1V4) 

Cesto de reposição 
(C/IVA) 

etrito de reposição 
(6/018) 

Culto de reposição 
(c/w4) 

Custo de reposição 
(fMA) 

Custa da reposição 
(C/MA) 

Custo de a/posição 
(C/MA) 

Custo de reposição 
(CAVA) 

Custo de reposição 
(C/IVAI 

Pedidos de apelo em dinheko Pedidos de apoio em espécie Total Pagamentos 
Em ava1lação 

INCÊNDIOS DE 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017 

CCDRC vai gastar 75,5 milhões na reconstrução 
de 592 habitações destruídas 

Na ocasião, Ana Abru-
nhosa adiantou aos autarcas 
que o Governo vai 'investir 

quase '75,5 milhões de euros 
na reconstrução das casas 
de primeira habitação des- 

truídas nos incêndios. 
Em declarações à A CO-

MARCA, o presidente da Câ-
mara Municipal de Tábua 
referiu que o processo em 
relação às casas destruídas 
no concelho (...) «está numa 
fase muito adiantada para 
podermos avançar com a re-
construção, tendo sido assi-
nada a contratualização com 
as empresas do consórcio  

que vai liderar o processo 
da reconstrução». 

Ainda assim, Mário Lou-
reiro adianta que existem 
casos (...) «que estão em ve-
rificação na CCDRC, outros 
que estão em audiência pré-
via, mas as coisas estão no 
bom caminho», assegura. 

A avaliar pela informa-
ção obtida no decorrer da 
reunião na CCDRC, o au- 

tarca está convicto de que 
as obras (...) «deverão ter 
início já no próximo mês de 
Junho». 

Recorde-se que serão, 
para já, reconstruídas 592 
habitações nos 28 concelhos 
afectados pelos incêndios. 

(Com vídeo na A COMAR-
CA online, ou na página do 
Ricebook de A COMARCA DE 
ARGANIL) 

PAULO MATTOS AFONSO 

Os autarcas dos 28 municípios mais atingidos 
pelos fogos de 15 e 16 de Outubro na região Centro 
reuniram na passada semana na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
em Coimbra. 

ARGANit. 

AVEIRO 

CANTANNEDE 

CARREGAL DO SAL 

GOIS 

GOUVEIA 

LOUSA 

MANGUALDE 

MARINHA GRANDE 

MIRA 

MORTAGUA 

NELAS 

OLEIROS 

OLMEIRA DE FRADES 

OLMEIRA DO HOSPITAL 

PAMPILHOSA DA SERRA 

PENACOVA 

POMBAL 

S. PEDRO DO SUL 

SANTA COMBA OAO 

SE1A 

SERTÃ 

TAOUA 

TONDELA 

VAGOS 

VILA NOVA DE POLARES 

VISEU 

VOU2ELA 

Total 

Legenda 

40 
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PARHP - Programa de Apoio à Reconstrução de Habitaç4o Permanente 
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Centenas de visitantes no 4.º 
Encontro Equestre de Espinho
MANGUALDE A freguesia de
Espinho contou com centenas
de visitantes, no passado do-
mingo, no âmbito do 4.º En-
contro Equestre. 

O evento foi organizado pela
Junta de Freguesia Espinho,
contando com a parceria da
Câmara Municipal de Man-
gualde, da Charretes de Alu-
guer Lampreia, da Quinta do
Azevinho-Santar, da Quinta
dos Carvalhais, do Mister Re-
boques, da Sogrape-Outeiro de

Espinho e dos Bombeiros Vo-
luntários de Mangualde.

O encontro começou com a
recepção aos cavaleiros, no
Campo de Futebol da Abadia
Espinho, seguindo-se ainda
um  Passeio Equestre  que per-
correu vários pontos da Fre-
guesia de Espinho. 

Decorreram ainda os Bap-
tismos Equestres e a Gincana
Equestre, que se realizou no
Campo de Futebol da Abadia
de Espinho. |Encontro foi um sucesso

DR
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Instalações do
CIDEM visitadas por
mais de 40 pessoas
Mangualde Visita decorreu no âmbito da iniciativa 'Open
Days – Incubadoras de Empresas', desenvolvida pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
Os 'Open Days – Incubadoras
de Empresas', uma iniciativa
da Comunidade Intermunici-
pal Viseu Dão Lafões, estão a
realizar-se até amanhã, inicia-
tiva na qual participam incu-
badoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro
do Sul, Vouzela e Tondela. Em
Mangualde, o CIDEM - Centro
de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde es-
teve aberto à comunidade, no
âmbito dessa iniciativa.

O evento teve início com a
sessão de abertura efectuada
por João Azevedo, presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde. Também marcaram
presença e intervieram Elísio
Oliveira, vice-presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde e representante da In-
cubadora, e Nuno Martinho,
secretário Executivo da Comu-
nidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.

Seguiram-se os pitchs das
empresas incubadas: LandVe-
neration (César Rodrigues), E-
Rega (Hugo Melo), Atlas Patri-
monium (António Tavares) e

Renascer Floresta (Sónia
Costa).

Depois de uma visita às ins-
talações, por parte do público
presente (maioritariamente
alunos e professores do Agru-
pamento de Escolas de Man-
gualde), seguiu-se a interven-
ção de Miguel Gonçalves, da
empresa GesEntrepeneur –
Empreendedorismo Sustentá-
vel, intitulada 'Como potenciar
o seu negócio / testemunho
empreendedor'.

Esta iniciativa da Comuni-

dade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões decorreu no âmbito da
candidatura aprovada ao Sis-
tema de Apoio a Ações Coleti-
vas (SIAC), com enquadra-
mento no Programa Opera-
cional Regional do Centro
2014-2020 (CENTRO 2020),
denominada ' Empreender +
Viseu Dão Lafões - Promoção
do Empreendedorismo na Re-
gião Viseu Dão Lafões' e pre-
tende desenvolver um con-
junto de acções de divulgação
das incubadoras da região. |

Actividade decorreu no início desta semana

DR
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Instalações do CIDEM visitadas por mais de 40 pessoas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/32259

 
Os 'Open Days - Incubadoras de Empresas', uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões, estão a realizar-se até amanhã, iniciativa na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela. Em Mangualde, o CIDEM - Centro de
Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde esteve aberto à comunidade, no âmbito dessa
iniciativa.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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"Andanças Seniores" - Cidadãos seniores de Mangualde visitam o norte do país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1d40ff9

 
A Câmara Municipal de Mangualde promove, em parceria com a Rede Social de Mangualde, mais uma
edição de "Andanças Seniores". O objetivo destas viagens, que terão inicio no dia 26 de junho e
terminarão a 13 de julho, é dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho. Este
ano, os seniores mangualdenses partirão das suas freguesias de origem rumo a Santa Maria da Feira,
passando pelo Santuário de Santa Maria Adelaide (Arcozelo, Vila Nova de Gaia), pelo Senhor da Pedra
(Miramar, Vila Nova de Gaia) e pelo Parque do Buçaquinho (Esmoriz).
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento ou, no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 30 de maio nas Juntas de freguesia ou na Câmara
Municipal de Mangualde. Ao efetuarem a inscrição, os interessados deverão fazer-se acompanhar de
Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
Andanças Seniores
 
O projeto consubstancia-se na realização de passeios a locais previamente definidos pela Autarquia
promovendo oportunidades de lazer e de conhecimento de locais de interesse histórico-cultural.
 
Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para socialização, troca
de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um maior satisfação e
qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em simultâneo
promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os principais
objetivos do projeto.
 
Plano de viagem
 
08h00 | Saída das freguesias de origem
 
09h30 | Paragem na estação de serviço de Antuã (A1 do Norte) para pequeno-almoço (30m)
 
10h30 | Chegada a Santa Maria da Feira
 
Período livre - Visita à Cidade:
 
- Castelo (Pessoas com mobilidade)
 
- Convento dos Loios (entrada a pagar 1,5EUR)
 
- Museu Vivo da Fogaça
 

Página 188



11h30 | Saída para Arcozelo, Vila Nova de Gaia - Almoço e Visita ao Santuário de Santa Maria
Adelaide
 
14h30 | Saída para o Senhor da Pedra
 
15h30 | Saída para o Parque do Buçaquinho (Esmoriz) - Lanche
 
17h00 | Saída para Mangualde.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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MANGUALDE
Viagem solidária de mota 
à procura de fundos
 Os ‘Misturas’ (secção de motorizadas antigas do Rancho Fol-
clórico Os Azuraras), da freguesia de Quintela de Azurara, em 
Mangualde, estão a realizar desde domingo uma viagem soli-
dária de moto a Lempdes, França. O objetivo é angariar verbas 
junto da comunidade portuguesa destinada a apoiar a Junta de 
Freguesia na aquisição de um equipamento de proteção contra 
incêndios. 
 O grupo partiu para Lempdes, em França, numa aventura 
solidária, aproveitando o acordo de geminação entre o mu-
nicípio de Mangualde e a cidade gaulesa, que irá decorrer no 
próximo fim-de-semana. Vítor Cardoso, da direção do clube 2 
CV, justifica a escolha de Lempdes “não só pela geminação, mas 
também pelo facto de as duas cidades estarem associadas ao mí-
tico automóvel”. “Lempdes era onde vivia o criador do 2CV e 
Mangualde é a cidade onde foi produzido o último exemplar do 
carro”, explicou. 
 A viagem começou com a bênção das motorizadas pelo pá-
roco da freguesia de Quintela de Azurara, o Padre Edson. De 
seguida o grupo foi recebido pelo presidente da Câmara, João 
Azevedo, que enalteceu a iniciativa e desejou uma boa viagem a 
todos os participantes.
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"Open Days - Incubadoras de Empresas"até dia 18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28931

 
"Open Days - Incubadoras de Empresas"até dia 18
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Maio de 2018
 
28 Views
 
Realizam-se, entre 14 e 18 de maio, os "Open Days - Incubadoras de Empresas", uma iniciativa da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões na qual participam incubadoras de cinco municípios:
Mangualde, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela. Em Mangualde, o CIDEM - Centro de
Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde esteve aberto à comunidade, dia 14.
 
O evento teve início às 14h30, com a sessão de abertura efetuada por João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde. Também marcaram presença e intervieram Elísio Oliveira, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e representante da Incubadora, e Nuno Martinho,
Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
 
Seguiram-se os pitchs das empresas incubadas: LandVeneration (César Rodrigues), E-Rega (Hugo
Melo), Atlas Patrimonium (António Tavares) e Renascer Floresta (Sónia Costa).
 
Depois de uma visita às instalações, por parte do público presente (maioritariamente alunos e
professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde), seguiu-se a intervenção de Miguel Gonçalves,
da empresa GesEntrepeneur - Empreendedorismo Sustentável, intitulada "Como potenciar o seu
negócio / testemunho empreendedor".
 
Esta iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões decorreu no âmbito da candidatura
aprovada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadramento no Programa
Operacional Regional do Centro 2014-2020 (CENTRO 2020), denominada "EMPREENDER+ VISEU DÃO
LAFÕES - Promoção do Empreendedorismo na Região Viseu Dão Lafões", e pretende desenvolver um
conjunto de ações de divulgação das incubadoras da região.
 
Por:MM
 
16 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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Seniores de Mangualde visitam norte do País
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2018

Meio: MetroNews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd15a326

 
A Câmara Municipal de Mangualde promove, em parceria com a Rede Social de Mangualde, mais uma
edição de "Andanças Seniores". O objetivo destas viagens, que terão inicio no dia 26 de junho e
terminarão a 13 de julho, é dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho. Este
ano, os seniores mangualdenses partirão das suas freguesias de origem rumo a Santa Maria da Feira,
passando pelo Santuário de Santa Maria Adelaide (Arcozelo, Vila Nova de Gaia), pelo Senhor da Pedra
(Miramar, Vila Nova de Gaia) e pelo Parque do Buçaquinho (Esmoriz).
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento ou, no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 30 de maio nas Juntas de freguesia ou na Câmara
Municipal de Mangualde. Ao efetuarem a inscrição, os interessados deverão fazer-se acompanhar de
Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
Andanças Seniores
 
O projeto consubstancia-se na realização de passeios a locais previamente definidos pela Autarquia
promovendo oportunidades de lazer e de conhecimento de locais de interesse histórico-cultural.
 
Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para socialização, troca
de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um maior satisfação e
qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em simultâneo
promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os principais
objetivos do projeto.
 
Plano de viagem
 
8h00 | Saída das freguesias de origem
 
9h30 | Paragem na estação de serviço de Antuã (A1 do Norte) para pequeno-almoço (30m)
 
10h30 | Chegada a Santa Maria da Feira
 
Período livre
 
Visita à Cidade:
 
- Castelo (Pessoas com mobilidade)
 
- Convento dos Loios (entrada a pagar 1,5EUR)
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- Museu Vivo da Fogaça
 
11h30 | Saída para Arcozelo, Vila Nova de Gaia
 
Almoço e Visita ao Santuário de Santa Maria Adelaide
 
14h30 | Saída para o Senhor da Pedra
 
15h30 | Saída para o Parque do Buçaquinho (Esmoriz)
 
- Lanche
 
17h00 | Saída para Mangualde
 
Partilhar isto:
 
17 de Maio de 2018
 
Redacção
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A Papelaria Adrião acolheu a
cerimónia da entrega dos pré-
mios aos vencedores dos con-
cursos Literários “Dia do Pai” e
“Dia da Mãe”, inserido no Eixo
2 “Fomentar a Funcionalidade
Familiar”, na acção cidadania
e igualdade, da Rede Social. Os
prémios foram entregues por
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, e pela vereadora Maria
José Coelho.

Relativamente ao tema “Pai”,
o 1.º prémio foi atribuído a Lia
Maria Coelho. Abílio Travessas
foi o 2.º classificado. O 3.º pré-

mio foi atribuído a Frederico
Carvalhão. Já no que concerne
ao tema “Mãe”, Maria Leonor
Carvalhão foi a grande vence-
dora. O 2.º lugar foi atribuído a
David Filipe dos Santos e Lia
Maria Coelho foi a 3.ª classifi-
cada.

O concurso tinha com ob-
jectivo estimular a criação li-
terária, promover a parentali-
dade positiva, valorizar a figura
do Pai e da Mãe na família na
sociedade e as questões da
igualdade de género. 

Os trabalhos foram avalia-
dos pelo júri, constituído pela

conselheira Municipal da
Igualdade e Cidadania, Cristina
Lopes, José Augusto, Ana Ama-
ral e pelo anfitrião e empresá-
rio, Henrique Silva.

A cerimónia teve início com
a inauguração da exposição de
Vítor Lopes, que estará patente
na Papelaria Adrião até 17 de
Junho. Parte das vendas das
obras deste pintor reverterão
a favor do Núcleo de Pais em
Rede de Mangualde. 

No final, decorreu um mo-
mento de poesia declamado e
protagonizado pela escritora e
professora Olinda Beja, santo-

mense, mas conterrânea deste
concelho onde viveu, estudou
e leccionou, embaixadora cul-
tural de São Tomé e Príncipe.
Detentora de um vasto currí-
culo de obras literárias de sua
autoria, como contos, poemas,
romances, traduzidas em vá-
rias línguas, foi acompanhada
à viola pelo músico Filipe
Santo.

A noite, que teve lugar na Pa-
pelaria/Livraria Adrião, foi um
momento marcante de cultura
literária onde a comunidade
compareceu activamente e pe-
diu bis.|

Prémios prestam 
homenagem ao pai e à mãe
Concurso Evento contou com a inauguração de uma exposição de Vítor Lopes e
de um momento musical com Olinda Beja e Filipe Santo

DR

Prémios foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, e pela vereadora, Maria José Coelho
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Ák°  

Conversa Central - na Rádio Jornal do Centro 
EMISSÃO ONLINE: WWW.JORNALDOCENTRO.PT  

ALMEIDA 
HENRIQUES 
Presidente da Câmara 

Municipal de Vi,eu 

"Espero que dê 
frutos a presença 
de duas pessoas, da 
região de Viseu, na 
futura direção do 
Turismo Centro 
Portugal" 

Finalmente há luz verde do Tribunal 
de Contas para o contrato assinado 
com a empresa Berrelhas, aprova-
do em fevereiro de 2017, para o novo 
serviço de transportes públicos de 
passageiros integrado no MUV - Mo-
bilidade Urbana de Viseu. Quan-
do vamos ter os novos autocarros de 
transportes urbanos a circular na 
cidade? 
Para além da aprovação da con- 

trato de concessão à Berrelhas, há 
também a decisão, não menos im-
portante, do Município de Viseu se 
constituir como Autoridade Muni-
cipal de Transportes. Se não somos 
o primeiro, seremos dos primeiros 
municípios a ver reconhecida esta 
nova responsabilidade ao abrigo da 
nova legislação. A câmara munici-
pal passa a ser a autoridade compe-
tente quanto aos serviços públicos 
de transporte de passageiros muni-
cipais. Com  o visto do Tribunal de 
Contas inicia-se agora uma das pri-
meiras concessões de transportes ao 
abrigo da nova legislação que regu-
lamenta a atividade. 

E para quando os novos autocarros a 
circular na cidade de Viseu? 
A empresa que ganhou o concurso 
já os tem prontos desde os passado 
mês de setembro. Um dos concorren-
tes que perdeu o concurso recorreu. 
Perdeu na primeira instância e agora 
apresentou uma providência cautelar 
no Tribunal Central Administrativo 
do Norte. Temos que aguardar a de-
cisão do tribunal, mas acredito que 
durante o próximo verão vamos ter  

os novos autocarros a circular. A de-
cisão final sobre o vencedor do con-
curso já não pode ser alterada, mas 
enfim, os advogados precisam de fa-
turar, há sempre muita gente a querer 
faturar com estas coisas...(mais por-
menores sobre o MUV na página 6 ) 

Nesta sexta-feira, 18 de maio, é inau-
gurada a exposição 
"Ícones da História de Viseu: o des-
pertar do Museu", que é apresentado 
como o primeiro momento do futuro 
Museu de História da Cidade. O que 
vai ser este museu? 
Uma cidade como Viseu com 2500 
anos de história tem que ter o seu 
museu. Um dos grandes destaques 
dessa exposição é o Foral doado por 
D. Teresa à cidade. Datado de maio 
de 1123, é a primeira vez que vai 
ser exposto publicamente. É prova 
de que D. Teresa viveu em Viseu a 
quem prestou homenagem. 

O Museu da História da Cidade de 
Viseu vai ter outro edifício? 
Se estivéssemos à espera de ter um 
edifício para instalar o Museu da 
Cidade com os seus 2500 anos de 
história, provavelmente andaria-
mos para aí mais uma década para 
concretizar esse objetivo. Para já 
vamos ter na antiga Papelaria Dias, 
na Rua Direita, os elementos identi-
tários da formação de Viseu. Com-
prámos a Casa das Águias, perto do 
parque de Santiago, e aí vamos de-
senvolver a componente que está à 
volta da Cava de Viriato. Pode ser 
que um dia tudo isto convirja para 
um único edifício. Mas para já va-
mos ter vários pólos de interesse es-
palhados pela cidade. 

Pedro Machado apresentou a recan-
didatura a novo mandato como pre-
sidente da Região de Turismo Centro 
de Portugal. Tem o apoio da Câmara 
de Viseu? 
Eu subscrevi a candidatura de Pedro 
Machado... 

Já fizeram as pazes? 
Nunca estivemos zangados... 

Há dois anos o discurso não era esse. 
A Câmara de Viseu era muito crítica 
da atuação do Turismo do Centro em 
relação à promoção turística da cida-
de. Até ameaçava com a integração 
no Turismo do Porto e Norte... 
A estratégia de trabalharmos com o 
Turismo do Centro e com o Turismo 
do Norte está perfeitamente assumi-
da. Há três anos, quando a Câmara 
de Viseu decidiu ir de forma autó-
noma à BTL - Bolsa de Turismo de 
Lisboa, houve alguma divergência, 
mas isso está ultrapassado. Pedro 
Machado entende hoje que Viseu 
tem que ir para além da promoção 
que o Turismo do Centro faz da ci-
dade e da região. 

A Câmara de Viseu queixava-se que 
os apoios do Turismo do Centro iam 
essencialmente para eventos no lito-
ral, esquecendo, por exemplo, a Feira 
de São Mateus com mais de um mi-
lhão de visitantes... 
Mas essa crítica eu continuo a fazê-
-la todos os dias. O esforço que Vi-
seu faz na promoção turística não é 
acompanhado como devia pelo Tu-
rismo do Centro. Estamos com o Eu-
ropeade à porta, encontro europeu de 
folclore com mais de cinco mil parti-
cipantes, e não temos qualquer garan-
tia de apoios através do Turismo do 
Centro... 

Continua tudo na mesma, mas está 
resignado... 
Não. Temos feito algumas coisas em 
conjunto e quero acreditar que cada 
vez mais o trabalho de sinergia en-
tre a Câmara de Viseu e o Turismo 
do Centro pode dar bons e melho-
res frutos. Estou a dar o benefício 
da dúvida. Além disso, a região fica 
muito bem representada, com Jorge 
Loureiro, como vice-presidente... 

Não é novidade, já lá estava... 
Vai agora também estar o presidente da 
Câmara de Mangualde, João Azevedo. 
Passam a ser duas pessoas da região de 
Viseu nas cinco que compõem a direção 
do Turismo do Centro. Esse argumento 
também me convenceu. 

Outros temas abordados na Conversa Central Rádio Jornal do Centro: 
O que o MUV vai trazer de inovador à cidade e concelho nos transportes públicos; a 

videovigilância na cidade de Viseu; a oposição feita por Rui Rio ainda não convence; os 
cortes nos fundos de coesão previstos na proposta de orçamento da Comunidade Europeia. 

Para ouvir na íntegra: sexta-feira, 18 de maio, depois dos noticiários das 10h00 e às 22h00. 
Sábado, dia 20 de maio, às 8h30 e domingo, dia 21 de maio, às 12h30 em 98.8 FM, 

em www.jornaldocentro.pt  ou na App para los e Android 
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VISEU 
ECONÓMICO 

CENTRO LEAKS 
TINTOL & TRAÇADINHO 

P.42 OPINIÃO 

ESPERAMOS 
MAIS 
DO TURISMO 
DO CENTRO 

P.23 NIANGUALDE 

"Traição" no PSD 
leva à marcação 
de eleições 

P.25 ESPECIAL 

Atleta do Académico na equipa nacional 
Estreia na seleção marcada para Espanha 

Festival 
Street Art & 
Tons da Primavera 

P.29 CULTURA 

Museu 
da Cidade 
de Viseu 
(Parte I) 
Foral de D. Teresa 
mostrado pela 
primeira vez 
ao público 

50 MIL FALSAS URGÊNCIAS 
NO HOSPITAL DE VISEU 

Doentes ficam nos serviços mais de quatro horas 
Por dia são atendidos cerca de 450 utentes 

P.46 
Uma edição cheia de "Milagres" 

P.43 
O alojamento com mais "estrelas" 

P.39 
Descobrir o Dão de TT 

JORNAL DO CENTRO António 
Figueiredo 

Diretor 

No 840 . 18 MAIO 2018 6' F . 1,30€ (IVA INCLUÍDO) 

P.8 SAÚDE 

AO CENTRO P.2 / REGIÃO P.4 / CULTURA DESPORTO P.33 / ENTREVISTA P.35 / OPINIÃO P.40 / CRÍTICA P.47 
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ANTÓNIO VILARIGUES 

MAIS PCP PARA UM 
DISTRITO MELHOR 

Realiza-se, no dia 3 de Junho de 2018, 
em Mangualde, na Biblioteca Muni-
cipal Dr. Alexandre Alves, a XIa AS-
SEMBLEIA DA ORGANIZAÇÃO 
REGIONAL DE VISEU DO PCP (XIa 
AORV), que conta com a presença do 
Secretário-Geral do Partido, camara-
da Jerónimo de Sousa. 
De acordo com os Estatutos do PCP, a 
Assembleia é o «órgão supremo» da or-
ganização regional, a quem compete 
«analisar a actividade realizada, defi-
nir a orientação para a actividade futu-
ra e eleger a respectiva direcção». 
Esta Assembleia, que decorrerá sob 
o lema «Mais PCP, mais organização 
e mais intervenção, para um distrito 
melhor», reveste-se pois de extraordi-
nária importância para a vida do PCP 
no distrito de Viseú. 
A XIa AORV realiza-se num momento 
particularmente complexo nos planos 
nacional e internacional, que coloca 
novas e acrescidas exigências ao desen-
volvimento da luta e à acção e interven-
ção dos comunistas. 
Os três anos que decorreram desde a  

Xa AORV ficaram marcados por sig-
nificativas alterações políticas decor-
rentes das eleições para a Assembleia 
da República de Outubro de 2015 e da 
intervenção determinante do PCP na 
nova fase da vida política nacional. 
Resultado da luta dos trabalhadores e 
do povo e pela acção decisiva do PCP, 
foi possível interromper a acção des-
truidora do governo PSD/CDS e abrir 
uma nova fase da vida política nacio-
nal. Com  uma solução política que, vi-
sando a recuperação de direitos e ren-
dimentos dos trabalhadores e do povo, 
permitiu pôr fim a vários anos de vio-
lentos cortes nos salários, de ataques 
brutais a direitos laborais e sociais, de 
total submissão às imposições e chan-
tagens externas e de ataques sucessi-
vos à democracia e à Constituição da 
República. 
A actual fase da vida política nacional 
encerra potencialidades, contradições 
e limitações que colocam uma enorme 
exigência à luta dos trabalhadores e à 
intervenção do Partido. 
A realidade comprova que o PS mantém  

opções e políticas estruturais que confir-
mam o seu comprometimento com os 
interesses do grande capital e com o pro-
cesso de integração capitalista da União 
Europeia, continuando a convergir, cada 
vez de forma mais evidente, com PSD e 
CDS, em matérias que constituem o nú-
cleo da política de direita. 
Conscientes desta realidade, por todo 
o distrito têm-se realizado dezenas de 
reuniões e assembleias, com a partici-
pação de centenas de militantes e ami-
gos do PCP, onde se tem discutido o 
«Projecto de Resolução Política» e pro-
cedido à eleição dos delegados a esta 
Assembleia. 
Ao traçar uma orientação política e 
avançar um conjunto de propostas 
para o reforço da organização e a dina-
mização da luta, no distrito de Viseu, 
esta Assembleia irá dar um importan-
te contributo para a ruptura com as 
políticas de direita. E para construir a 
alternativa política e concretizar uma 
política alternativa o que só será possí-
vel com o decisivo reforço do PCP e da 
sua influência. 
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Mais PCP para um distrito melhor
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Opinião de António Vilarigues
 
Realiza-se, no dia 3 de Junho de 2018, em Mangualde, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
XIª ASSEMBLEIA DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE VISEU DO PCP (XIª AORV), que conta com a
presença do Secretário-Geral do Partido, camarada Jerónimo de Sousa.
 
De acordo com os Estatutos do PCP, a Assembleia é o  órgão supremo  da organização regional, a
quem compete  analisar a actividade realizada, definir a orientação para a actividade futura e eleger a
respectiva direcção .
 
Esta Assembleia, que decorrerá sob o lema  Mais PCP, mais organização e mais intervenção, para um
distrito melhor , reveste-se pois de extraordinária importância para a vida do PCP no distrito de Viseu.
 
A XIª AORV realiza-se num momento particularmente complexo nos planos nacional e internacional,
que coloca novas e acrescidas exigências ao desenvolvimento da luta e à acção e intervenção dos
comunistas.
 
Os três anos que decorreram desde a Xª AORV ficaram marcados por significativas alterações políticas
decorrentes das eleições para a Assembleia da República de Outubro de 2015 e da intervenção
determinante do PCP na nova fase da vida política nacional.
 
Resultado da luta dos trabalhadores e do povo e pela acção decisiva do PCP, foi possível interromper a
acção destruidora do governo PSD/CDS e abrir uma nova fase da vida política nacional. Com uma
solução política que, visando a recuperação de direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo,
permitiu pôr fim a vários anos de violentos cortes nos salários, de ataques brutais a direitos laborais e
sociais, de total submissão às imposições e chantagens externas e de ataques sucessivos à
democracia e à Constituição da República.
 
A actual fase da vida política nacional encerra potencialidades, contradições e limitações que colocam
uma enorme exigência à luta dos trabalhadores e à intervenção do Partido.
 
A realidade comprova que o PS mantém opções e políticas estruturais que confirmam o seu
comprometimento com os interesses do grande capital e com o processo de integração capitalista da
União Europeia, continuando a convergir, cada vez de forma mais evidente, com PSD e CDS, em
matérias que constituem o núcleo da política de direita.
 
Conscientes desta realidade, por todo o distrito têm-se realizado dezenas de reuniões e assembleias,
com a participação de centenas de militantes e amigos do PCP, onde se tem discutido o  Projecto de
Resolução Política  e procedido à eleição dos delegados a esta Assembleia.
 
Ao traçar uma orientação política e avançar um conjunto de propostas para o reforço da organização e
a dinamização da luta, no distrito de Viseu, esta Assembleia irá dar um importante contributo para a
ruptura com as políticas de direita. E para construir a alternativa política e concretizar uma política
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alternativa o que só será possível com o decisivo reforço do PCP e da sua influência.
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"Esperamos mais do Turismo do Centro"
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O autarca de Viseu apoia a recandidatura de Pedro Machado à liderança da entidade
 
Finalmente há luz verde do Tribunal de Contas para o contrato assinado com a empresa Berrelhas,
aprovado em fevereiro de 2017, para o novo serviço de transportes públicos de passageiros integrado
no MUV - Mobilidade Urbana de Viseu. Quando vamos ter os novos autocarros de transportes urbanos
a circular na cidade?
Para além da aprovação da contrato de concessão à Berrelhas, há também a decisão, não menos
importante, do Município de Viseu se constituir como Autoridade Municipal de Transportes. Se não
somos o primeiro, seremos dos primeiros municípios a ver reconhecida esta nova responsabilidade ao
abrigo da nova legislação. A câmara municipal passa a ser a autoridade competente quanto aos
serviços públicos de transporte de passageiros municipais. Com o visto do Tribunal de Contas inicia-se
agora uma das primeiras concessões de transportes ao abrigo da nova legislação que regulamenta a
atividade.
 
E para quando os novos autocarros a circular na cidade de Viseu?
A empresa que ganhou o concurso já os tem prontos desde os passado mês de setembro. Um dos
concorrentes que perdeu o concurso recorreu. Perdeu na primeira instância e agora apresentou uma
providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Norte. Temos que aguardar a decisão do
tribunal, mas acredito que durante o próximo verão vamos ter os novos autocarros a circular. A
decisão final sobre o vencedor do concurso já não pode ser alterada, mas enfim, os advogados
precisam de faturar, há sempre muita gente a querer faturar com estas coisas...
 
Nesta sexta-feira, 18 de maio, foi inaugurada a exposição "Ícones da História de Viseu: o despertar do
Museu", apresentado como o primeiro momento do futuro Museu de História da Cidade. O que será
este museu?
Uma cidade como Viseu com 2500 anos de história tem que ter o seu museu. Um dos grandes
destaques dessa exposição é o Foral doado por D. Teresa à cidade. Datado de maio de 1123, é a
primeira vez que vai ser exposto publicamente. É prova de que D. Teresa viveu em Viseu a quem
prestou homenagem.
 
O Museu da História da Cidade de Viseu vai ter outro edifício?
Se estivéssemos à espera de ter um edifício para instalar o Museu da Cidade com os seus 2500 anos
de história, provavelmente andariamos para aí mais uma década para concretizar esse objetivo. Para
já vamos ter na antiga Papelaria Dias, na Rua Direita, os elementos identitários da formação de Viseu.
Comprámos a Casa das Águias, perto do parque de Santiago, e aí vamos desenvolver a componente
que está à volta da Cava de Viriato. Pode ser que um dia tudo isto convirja para um único edifício. Mas
para já vamos ter vários pólos de interesse espalhados pela cidade.
 
Pedro Machado apresentou a recandidatura a novo mandato como presidente da Região de Turismo
Centro de Portugal. Tem o apoio da Câmara de Viseu?
Eu subscrevi a candidatura de Pedro Machado...
 
Já fizeram as pazes?
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Nunca estivemos zangados...
 
Há dois anos o discurso não era esse. A Câmara de Viseu era muito crítica da atuação do Turismo do
Centro em relação à promoção turística da cidade. Até ameaçava com a integração no Turismo do
Porto e Norte...
A estratégia de trabalharmos com o Turismo do Centro e com o Turismo do Norte está perfeitamente
assumida. Há três anos, quando a Câmara de Viseu decidiu ir de forma autónoma à BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa, houve alguma divergência, mas isso está ultrapassado. Pedro Machado entende
hoje que Viseu tem que ir para além da promoção que o Turismo do Centro faz da cidade e da região.
 
A Câmara de Viseu queixava-se que os apoios do Turismo do Centro iam essencialmente para eventos
no litoral, esquecendo, por exemplo, a Feira de São Mateus com mais de um milhão de visitantes...
 
Mas essa crítica eu continuo a fazê-la todos os dias. O esforço que Viseu faz na promoção turística não
é acompanhado como devia pelo Turismo do Centro. Estamos com o Europeade à porta, encontro
europeu de folclore com mais de cinco mil participantes, e não temos qualquer garantia de apoios
através do Turismo do Centro...
 
Continua tudo na mesma, mas está resignado...
 
Não. Temos feito algumas coisas em conjunto e quero acreditar que cada vez mais o trabalho de
sinergia entre a Câmara de Viseu e o Turismo do Centro pode dar bons e melhores frutos. Estou a dar
o benefício da dúvida. Além disso, a região fica muito bem representada, com Jorge Loureiro, como
vice-presidente...
 
Não é novidade, já lá estava...
 
Vai agora também estar o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo. Passam a ser duas
pessoas da região de Viseu nas cinco que compõem a direção do Turismo do Centro. Esse argumento
também me convenceu.
 
Outros temas abordados na Conversa Central: O que o MUV vai trazer de inovador à cidade e concelho
nos transportes públicos; a videovigilância na cidade de Viseu; a oposição feita por Rui Rio ainda não
convence; os cortes nos fundos de coesão previstos na proposta de orçamento da Comunidade
Europeia
 
2018-05-20 13:00:00+01:00
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"Andanças Seniores" em Mangualde
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"Andanças Seniores" em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Maio de 2018
 
24 Views
 
A Câmara Municipal de Mangualde promove, em parceria com a Rede Social de Mangualde, mais uma
edição de "Andanças Seniores". O objetivo destas viagens, que terão inicio no dia 26 de junho e
terminarão a 13 de julho, é dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho. Este
ano, os seniores mangualdenses partirão das suas freguesias de origem rumo a Santa Maria da Feira,
passando pelo Santuário de Santa Maria Adelaide (Arcozelo, Vila Nova de Gaia), pelo Senhor da Pedra
(Miramar, Vila Nova de Gaia) e pelo Parque do Buçaquinho (Esmoriz).
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento ou, no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 30 de maio nas Juntas de freguesia ou na Câmara
Municipal de Mangualde. Ao efetuarem a inscrição, os interessados deverão fazer-se acompanhar de
Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
Andanças Seniores
 
O projeto consubstancia-se na realização de passeios a locais previamente definidos pela Autarquia
promovendo oportunidades de lazer e de conhecimento de locais de interesse histórico-cultural.
 
Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para socialização, troca
de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um maior satisfação e
qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em simultâneo
promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os principais
objetivos do projeto.
 
Plano de viagem
 
8h00 | Saída das freguesias de origem
 
9h30 | Paragem na estação de serviço de Antuã (A1 do Norte) para pequeno-almoço (30m)
 
10h30 | Chegada a Santa Maria da Feira
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Período livre
 
Visita à Cidade:
 
- Castelo (Pessoas com mobilidade)
 
- Convento dos Loios (entrada a pagar 1,5EUR)
 
- Museu Vivo da Fogaça
 
11h30 | Saída para Arcozelo, Vila Nova de Gaia
 
Almoço e Visita ao Santuário de Santa Maria Adelaide
 
14h30 | Saída para o Senhor da Pedra
 
15h30 | Saída para o Parque do Buçaquinho (Esmoriz)
 
- Lanche
 
17h00 | Saída para Mangualde
 
20 de Maio de 2018
 
Antonio Pacheco
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“Andanças Seniores” em Mangualde
A Câmara promove, em parceria com a Rede Social de
Mangualde, mais uma edição de ‘Andanças Seniores’. O
objectivo destas viagens, que terão início a 26 de Junho,
é dinamizar o convívio entre os cidadãos seniores.
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Município de Mangualde recebeu os campeões de iniciados
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Após a conquista do título de campeões de iniciados da Associação de Futebol de Viseu, a equipa
"Gigantes" foi recebida, hoje, pelo Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que
parabenizou os atletas pela excelente prestação.
 
Foi no passado sábado, 19 de maio, no Pavilhão Municipal de Sátão, que decorreu o jogo entre o
Gigantes Sport Mangualde e o Centro Social Cultural Sever (Moimenta da Beira) pela disputa do título
da Taça Distrital. A equipa de iniciados dos "Gigantes" conquistou o título com uma vitória por 6-3.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Gigantes de Mangualde vencem Taça Distrital de iniciados
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Equipa venceu o Sever na grande final. Câmara Municipal recebe jogadores
 
O Gigantes Sport, de Mangualde, foi o grande vencedor da Taça Distrital de iniciados da Associação de
Futebol de Viseu, em futsal. Depois da vitória por 6-3 frente ao Centro Social Cultural Sever, de
Moimenta da Beira, a formação mangualdense sagrou-se campeã, final que aconteceu no Pavilhão
Municipal de Sátão, no passado sábado (19 de maio).
 
Já esta segunda-feira a equipa do Gigantes foi recebida na Câmara Municipal de Mangualde, depois de
conquistado o título. O presidente da autarquia, João Azevedo, congratulou os atletas pela conquista.
 
2018-05-22 16:40:00+01:00
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70º aniversário do mítico 2 Cavalos assinalado por Mangualde e Lempdes (França)
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
No âmbito do 70º aniversário do 2CV e do projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes,
estiveram presentes em Lempdes (França), no fim de semana passado, membros do "Club des Amis
de la 2CV". Aste grupo, bem como a Henri Gisselbrecht, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes,
juntou-se João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense.
 
Durante o evento, discursou o Presidente da Câmara de Lempdes e o Presidente da Câmara de
Mangualde, onde demonstraram o reconhecimento a todos aqueles que têm trabalhado em prol desta
união. Os discursos foram acompanhados de tradução, por forma a aproximar aqueles que se
encontravam presente.
 
"70 anos num documento que representa a história de uma terra onde esteve o criador do 2CV, e uma
terra onde se fabricou o 2CV. Essa história não pode ser apagada! Tem que ser uma história mantida
durante as próximas décadas. (...) Também permitiu que uma terra como Mangualde tivesse uma
marca que permitisse a criação de milhares de postos de trabalho. Esta marca representa não só o
passado, mas também o futuro" - João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
"Estou muito feliz hoje e agradeço a presença de todos (...) 1300 quilómetros separam as nossas
cidades, mas muitas coisas nos aproximam. (...) Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em
zonas de meia montanha, com uma grande vida cultural e de vida associativa." - Henri Gisselbrecht,
Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
A ideia de geminação entre as duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas
cidades - o "Club 2CV de Mangualde" e o "Club des Amis de La 2CV" -, que se dirigiram às respetivas
autarquias para proporem a ideia, desde logo aceite.
 
HISTÓRIA DAS DUAS CIDADES LIGADA AO 2CV
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV. Era em Lempdes que o criador do carro residia,
sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
tinha assumido a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca. O seu projeto sempre
fora de conceber um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. A segunda guerra mundial veio
interromper este projeto, que só se concretizaria em 1948 com a apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris, em outubro desse ano. Pierre Boulanger faleceu, ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepultado em Lempdes.
 
Mangualde, por sua parte, ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido
produzido o último exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização
da Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica
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lembrando este facto faz com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este
facto.
 
23 Maio, 2018
 
José Silva
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Reprogramação do Centro 2020 reforça investimento de proximidade municipal em
250 ME
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O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) será financiado por verbas nacionais do Portugal 2020,
ficando o investimento de proximidade municipal reforçado em 247 milhões de euros, anunciou hoje a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
 
"As verbas para este reforço provêm essencialmente do facto de o Centro 2020 deixar de apoiar o
SMM, que passa a ser apoiado pelo Programa Nacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos (POSEUR)", declarou a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, à agência Lusa.
 
O projeto do SMM prevê a circulação de autocarros elétricos ("metrobus") na cidade de Coimbra e no
ramal ferroviário da Lousã, encerrado há oito anos para obras que, desde 1996, visavam a instalação
de um sistema de metro ligeiro sobre carris.
 
Em termos globais, a reprogramação financeira do Centro 2020 foi possível com "as disponibilidades
existentes": 203 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 214
milhões do Fundo Social Europeu (FSE).
 
Ana Abrunhosa frisou que, "no exercício de reprogramação do Portugal 2020, os programas
operacionais regionais não perderam nem ganharam verbas".
 
"O exercício de reprogramação consistiu na reafetação de verbas entre prioridades e tendo em conta
as verbas ainda não comprometidas", disse. As "orientações políticas" do Governo foram "iguais para
todas" as cinco regiões do Continente.
 
No Centro, segundo Ana Abrunhosa, "este exercício de reafetação de verbas foi complexo, dado o
elevado compromisso do programa".
 
Dos 2.155 milhões de euros de dotação do programa regional, "estão comprometidos 1.738 milhões
de euros", o que traduz "uma taxa de compromisso de 81%", acrescentou.
 
O Centro 2020 também "reduziu significativamente o seu contributo para o instrumento financeiro
'eficiência energética' para as empresas, pelo facto de existirem verbas do Banco Europeu de
Investimento" para esse fim, esclareceu.
 
"No âmbito dos pactos com as comunidades intermunicipais (CIM), foi possível reforçar verbas na
educação, saúde e património cultural e natural no montante de 38 milhões de euros, através da
redução de valores noutras prioridades de investimento", afirmou a presidente da CCDRC.
 
Ana Abrunhosa salientou que "a prioridade que mais diminuiu, para permitir este reforço de
investimento em infraestruturas de saúde, educação e património, foi a promoção do sucesso escolar".
 
"Isto não implica uma diminuição do esforço da política nacional de promoção do sucesso escolar na
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região, uma vez que a mesma foi concentrada no programa operacional nacional Capital Humano
(POCH)", acrescentou.
 
A professora universitária sublinhou que "as prioridades de investimento que foram reduzidas no
Centro 2020 são compensadas" por programas operacionais nacionais.
 
"Outra prioridade na reprogramação foi continuar a apoiar o investimento empresarial local", através
do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Para o efeito, os pactos com as
CIM foram reforçados em 50 milhões de euros.
 
"A reprogramação também permite continuar a apoiar o investimento empresarial inovador, num
montante superior a 400 milhões de euros, através da redução de verbas dos instrumentos financeiros
para as empresas", afirmou.
 
A reprogramação envolveu igualmente o reforço de 87 milhões do FSE para emprego científico e
formação avançada, "o que implica, considerando a dotação inicial, uma verba global de 150 milhões
de euros para esta área".
 
"Este reforço na formação avançada é fundamental para acompanhar o esforço de investimento das
empresas e para melhorar o emprego científico", acentuou Ana Abrunhosa.
 
Na sexta-feira, às 15:00, o Conselho Regional do Centro, liderado pelo socialista João Azevedo,
presidente da Câmara de Mangualde, vai debater a reprogramação do Centro 2020 durante uma
reunião, no auditório da CCDRC, em Coimbra.
 
A sessão, que deverá terminar às 17:30, esteve marcada para terça-feira, mas foi adiada devido à
realização à mesma hora do funeral do presidente honorário do PS e impulsionador do Serviço
Nacional de Saúde, António Arnaut.
 
23.05.2018
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Reprogramação do Centro 2020 reforça investimento de proximidade municipal em
250 ME
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O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) será financiado por verbas nacionais do Portugal 2020,
ficando o investimento de proximidade municipal reforçado em 247 milhões de euros, anunciou hoje a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). "As verbas para este
reforço provêm essencialmente do facto de o Centro 2020 deixar de apoiar o SMM, que passa a ser
apoiado pelo Programa Nacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)", declarou
a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, à agência Lusa. O projeto do SMM prevê a circulação de
autocarros elétricos ("metrobus") na cidade de Coimbra e no ramal ferroviário da Lousã, encerrado há
oito anos para obras que, desde 1996, visavam a instalação de um sistema de metro ligeiro sobre
carris. Em termos globais, a reprogramação financeira do Centro 2020 foi possível com "as
disponibilidades existentes": 203 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) e 214 milhões do Fundo Social Europeu (FSE). Ana Abrunhosa frisou que, "no exercício de
reprogramação do Portugal 2020, os programas operacionais regionais não perderam nem ganharam
verbas". "O exercício de reprogramação consistiu na reafetação de verbas entre prioridades e tendo
em conta as verbas ainda não comprometidas", disse. As "orientações políticas" do Governo foram
"iguais para todas" as cinco regiões do Continente. No Centro, segundo Ana Abrunhosa, "este exercício
de reafetação de verbas foi complexo, dado o elevado compromisso do programa". Dos 2.155 milhões
de euros de dotação do programa regional, "estão comprometidos 1.738 milhões de euros", o que
traduz "uma taxa de compromisso de 81%", acrescentou. O Centro 2020 também "reduziu
significativamente o seu contributo para o instrumento financeiro 'eficiência energética' para as
empresas, pelo facto de existirem verbas do Banco Europeu de Investimento" para esse fim,
esclareceu. "No âmbito dos pactos com as comunidades intermunicipais (CIM), foi possível reforçar
verbas na educação, saúde e património cultural e natural no montante de 38 milhões de euros,
através da redução de valores noutras prioridades de investimento", afirmou a presidente da CCDRC.
Ana Abrunhosa salientou que "a prioridade que mais diminuiu, para permitir este reforço de
investimento em infraestruturas de saúde, educação e património, foi a promoção do sucesso escolar".
"Isto não implica uma diminuição do esforço da política nacional de promoção do sucesso escolar na
região, uma vez que a mesma foi concentrada no programa operacional nacional Capital Humano
(POCH)", acrescentou. A professora universitária sublinhou que "as prioridades de investimento que
foram reduzidas no Centro 2020 são compensadas" por programas operacionais nacionais. "Outra
prioridade na reprogramação foi continuar a apoiar o investimento empresarial local", através do
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Para o efeito, os pactos com as
CIM foram reforçados em 50 milhões de euros. "A reprogramação também permite continuar a apoiar
o investimento empresarial inovador, num montante superior a 400 milhões de euros, através da
redução de verbas dos instrumentos financeiros para as empresas", afirmou. A reprogramação
envolveu igualmente o reforço de 87 milhões do FSE para emprego científico e formação avançada, "o
que implica, considerando a dotação inicial, uma verba global de 150 milhões de euros para esta
área". "Este reforço na formação avançada é fundamental para acompanhar o esforço de investimento
das empresas e para melhorar o emprego científico", acentuou Ana Abrunhosa. Na sexta-feira, às
15:00, o Conselho Regional do Centro, liderado pelo socialista João Azevedo, presidente da Câmara de

Página 211



Mangualde, vai debater a reprogramação do Centro 2020 durante uma reunião, no auditório da
CCDRC, em Coimbra. A sessão, que deverá terminar às 17:30, esteve marcada para terça-feira, mas
foi adiada devido à realização à mesma hora do funeral do presidente honorário do PS e impulsionador
do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut.
 
Lusa
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"Metro Mondego" financiado por verbas nacionais do Portugal 2020!
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O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) será financiado por verbas nacionais do Portugal 2020,
ficando o investimento de proximidade municipal reforçado em 247 milhões de euros, anunciou hoje a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
 
"As verbas para este reforço provêm essencialmente do facto de o Centro 2020 deixar de apoiar o
SMM, que passa a ser apoiado pelo Programa Nacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos (POSEUR)", declarou a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, à agência Lusa.
 
O projeto do SMM prevê a circulação de autocarros elétricos ("metrobus") na cidade de Coimbra e no
ramal ferroviário da Lousã, encerrado há oito anos para obras que, desde 1996, visavam a instalação
de um sistema de metro ligeiro sobre carris.
 
Em termos globais, a reprogramação financeira do Centro 2020 foi possível com "as disponibilidades
existentes": 203 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 214
milhões do Fundo Social Europeu (FSE).
 
Ana Abrunhosa frisou que, "no exercício de reprogramação do Portugal 2020, os programas
operacionais regionais não perderam nem ganharam verbas".
 
"O exercício de reprogramação consistiu na reafetação de verbas entre prioridades e tendo em conta
as verbas ainda não comprometidas", disse. As "orientações políticas" do Governo foram "iguais para
todas" as cinco regiões do Continente.
 
No Centro, segundo Ana Abrunhosa, "este exercício de reafetação de verbas foi complexo, dado o
elevado compromisso do programa".
 
Dos 2.155 milhões de euros de dotação do programa regional, "estão comprometidos 1.738 milhões
de euros", o que traduz "uma taxa de compromisso de 81%", acrescentou.
 
O Centro 2020 também "reduziu significativamente o seu contributo para o instrumento financeiro
'eficiência energética' para as empresas, pelo facto de existirem verbas do Banco Europeu de
Investimento" para esse fim, esclareceu.
 
"No âmbito dos pactos com as comunidades intermunicipais (CIM), foi possível reforçar verbas na
educação, saúde e património cultural e natural no montante de 38 milhões de euros, através da
redução de valores noutras prioridades de investimento", afirmou a presidente da CCDRC.
 
Ana Abrunhosa salientou que "a prioridade que mais diminuiu, para permitir este reforço de
investimento em infraestruturas de saúde, educação e património, foi a promoção do sucesso escolar".
 
"Isto não implica uma diminuição do esforço da política nacional de promoção do sucesso escolar na
região, uma vez que a mesma foi concentrada no programa operacional nacional Capital Humano
(POCH)", acrescentou.
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A professora universitária sublinhou que "as prioridades de investimento que foram reduzidas no
Centro 2020 são compensadas" por programas operacionais nacionais.
 
"Outra prioridade na reprogramação foi continuar a apoiar o investimento empresarial local", através
do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Para o efeito, os pactos com as
CIM foram reforçados em 50 milhões de euros.
 
"A reprogramação também permite continuar a apoiar o investimento empresarial inovador, num
montante superior a 400 milhões de euros, através da redução de verbas dos instrumentos financeiros
para as empresas", afirmou.
 
A reprogramação envolveu igualmente o reforço de 87 milhões do FSE para emprego científico e
formação avançada, "o que implica, considerando a dotação inicial, uma verba global de 150 milhões
de euros para esta área".
 
"Este reforço na formação avançada é fundamental para acompanhar o esforço de investimento das
empresas e para melhorar o emprego científico", acentuou Ana Abrunhosa.
 
Na sexta-feira, às 15:00, o Conselho Regional do Centro, liderado pelo socialista João Azevedo,
presidente da Câmara de Mangualde, vai debater a reprogramação do Centro 2020 durante uma
reunião, no auditório da CCDRC, em Coimbra.
 
A sessão, que deverá terminar às 17:30, esteve marcada para terça-feira, mas foi adiada devido à
realização à mesma hora do funeral do presidente honorário do PS e impulsionador do Serviço
Nacional de Saúde, António Arnaut.
 
Maio 23, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Reprogramação do Centro 2020 reforça investimento de proximidade municipal em
250 ME
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0fa5c5a

 
2018-05-23T13:53:03Z
 
O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) será financiado por verbas nacionais do Portugal 2020,
ficando o investimento de proximidade municipal reforçado em 247 milhões de euros, anunciou hoje a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). "As verbas para este
reforço provêm essencialmente do facto de o Centro 2020 deixar de apoiar o SMM, que passa a ser
apoiado pelo Programa Nacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)", declarou
a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, à agência Lusa. O projeto do SMM prevê a circulação de
autocarros elétricos ("metrobus") na cidade de Coimbra e no ramal ferroviário da Lousã, encerrado há
oito anos para obras que, desde 1996, visavam a instalação de um sistema de metro ligeiro sobre
carris. Em termos globais, a reprogramação financeira do Centro 2020 foi possível com "as
disponibilidades existentes": 203 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) e 214 milhões do Fundo Social Europeu (FSE). Ana Abrunhosa frisou que, "no exercício de
reprogramação do Portugal 2020, os programas operacionais regionais não perderam nem ganharam
verbas". "O exercício de reprogramação consistiu na reafetação de verbas entre prioridades e tendo
em conta as verbas ainda não comprometidas", disse. As "orientações políticas" do Governo foram
"iguais para todas" as cinco regiões do Continente. No Centro, segundo Ana Abrunhosa, "este exercício
de reafetação de verbas foi complexo, dado o elevado compromisso do programa". Dos 2.155 milhões
de euros de dotação do programa regional, "estão comprometidos 1.738 milhões de euros", o que
traduz "uma taxa de compromisso de 81%", acrescentou. O Centro 2020 também "reduziu
significativamente o seu contributo para o instrumento financeiro 'eficiência energética' para as
empresas, pelo facto de existirem verbas do Banco Europeu de Investimento" para esse fim,
esclareceu. "No âmbito dos pactos com as comunidades intermunicipais (CIM), foi possível reforçar
verbas na educação, saúde e património cultural e natural no montante de 38 milhões de euros,
através da redução de valores noutras prioridades de investimento", afirmou a presidente da CCDRC.
Ana Abrunhosa salientou que "a prioridade que mais diminuiu, para permitir este reforço de
investimento em infraestruturas de saúde, educação e património, foi a promoção do sucesso escolar".
"Isto não implica uma diminuição do esforço da política nacional de promoção do sucesso escolar na
região, uma vez que a mesma foi concentrada no programa operacional nacional Capital Humano
(POCH)", acrescentou. A professora universitária sublinhou que "as prioridades de investimento que
foram reduzidas no Centro 2020 são compensadas" por programas operacionais nacionais. "Outra
prioridade na reprogramação foi continuar a apoiar o investimento empresarial local", através do
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Para o efeito, os pactos com as
CIM foram reforçados em 50 milhões de euros. "A reprogramação também permite continuar a apoiar
o investimento empresarial inovador, num montante superior a 400 milhões de euros, através da
redução de verbas dos instrumentos financeiros para as empresas", afirmou. A reprogramação
envolveu igualmente o reforço de 87 milhões do FSE para emprego científico e formação avançada, "o
que implica, considerando a dotação inicial, uma verba global de 150 milhões de euros para esta
área". "Este reforço na formação avançada é fundamental para acompanhar o esforço de investimento
das empresas e para melhorar o emprego científico", acentuou Ana Abrunhosa. Na sexta-feira, às
15:00, o Conselho Regional do Centro, liderado pelo socialista João Azevedo, presidente da Câmara de
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Mangualde, vai debater a reprogramação do Centro 2020 durante uma reunião, no auditório da
CCDRC, em Coimbra. A sessão, que deverá terminar às 17:30, esteve marcada para terça-feira, mas
foi adiada devido à realização à mesma hora do funeral do presidente honorário do PS e impulsionador
do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut.
 
Lusa
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111 O Sistema de Mo-
bilidade do Mondego 
(SMM) será financiado 
por verbas nacionais do 
Portugal 2020, ficando o 
investimento de proximi-
dade municipal reforçado 
em 247 milhões de euros, 
anunciou a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro 
(CCDRC).

“As verbas para este refor-
ço provêm essencialmente 
do facto de o Centro 2020 
deixar de apoiar o SMM, 
que passa a ser apoiado 
pelo Programa Nacional 
Sustentabilidade e Efici-
ência no Uso de Recursos 
(POSEUR)”, declarou a 
presidente da CCDRC, Ana 
Abrunhosa.

O projeto do SMM prevê 
a circulação de autocar-
ros elétricos (“metrobus”) 
na cidade de Coimbra e 
no ramal ferroviário da 
Lousã, encerrado há oito 
anos para obras que, desde 
1996, visavam a instalação 
de um sistema de metro 
ligeiro sobre carris.

Em termos globais, a re-
programação financeira 
do Centro 2020 foi possível 
com “as disponibilidades 
existentes”: 203 milhões 
de euros do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e 214 
milhões do Fundo Social 
Europeu (FSE).

PO’s “não perderam 
nem ganharam verbas”

Ana Abrunhosa frisou 
que, “no exercício de re-
programação do Portugal 
2020, os programas ope-
racionais regionais não 
perderam nem ganharam 
verbas”.

“O exercício de repro-
gramação consistiu na re-
afetação de verbas entre 

prioridades e tendo em 
conta as verbas ainda não 
comprometidas”, disse. 
As “orientações políticas” 
do Governo foram “iguais 
para todas” as cinco re-
giões do Continente.  No 
Centro,  “este exercício de 
reafetação de verbas foi 
complexo, dado o elevado 
compromisso do progra-
ma”.

Dos 2.155 milhões de eu-
ros de dotação do progra-
ma regional, “estão com-
prometidos 1.738 milhões 
de euros”, o que traduz 
“uma taxa de compromis-
so de 81%”, acrescentou.

O Centro 2020 também 
“reduziu significativamen-
te o seu contributo para o 
instrumento financeiro 
‘eficiência energética’ para 
as empresas, pelo facto de 
existirem verbas do Banco 
Europeu de Investimento” 
para esse fim, esclareceu.

Pacto com CIM dá mais 
38M€ a três áreas

“No âmbito dos pactos 
com as comunidades in-
termunicipais (CIM), foi 
possível reforçar verbas na 
educação, saúde e patri-
mónio cultural e natural 
no montante de 38 mi-
lhões de euros, através da 
redução de valores noutras 
prioridades de investimen-
to”, afirmou a presidente 
da CCDRC.

Ana Abrunhosa salientou 
que “a prioridade que mais 
diminuiu, para permitir 
este reforço de investimen-
to em infraestruturas de 
saúde, educação e patri-
mónio, foi a promoção do 
sucesso escolar”.

“Isto não implica uma 
diminuição do esforço da 
política nacional de pro-
moção do sucesso escolar 
na região, uma vez que a 

mesma foi concentrada 
no programa operacional 
nacional Capital Humano 
(POCH)”, acrescentou.

A professora universitária 
sublinhou que “as priori-
dades de investimento que 
foram reduzidas no Centro 
2020 são compensadas” 
por programas operacio-
nais nacionais.

Apoio ao investimento 
empresarial local

“Outra prioridade na re-
programação foi continu-
ar a apoiar o investimento 
empresarial local”, através 
do Sistema de Incentivos 
ao Empreendedorismo e 
ao Emprego (SI2E). Para 
o efeito, os pactos com as 
CIM foram reforçados em 
50 milhões de euros.

“A reprogramação tam-
bém permite continuar a 
apoiar o investimento em-
presarial inovador, num 
montante superior a 400 
milhões de euros, através 
da redução de verbas dos 
instrumentos financeiros 
para as empresas”, afir-
mou.

A reprogramação envol-
veu igualmente o reforço 
de 87 milhões do FSE para 
emprego científico e for-
mação avançada, “o que 
implica, considerando a 
dotação inicial, uma verba 
global de 150 milhões de 
euros para esta área”.

“Este reforço na formação 
avançada é fundamental 
para acompanhar o esfor-
ço de investimento das em-
presas e para melhorar o 
emprego científico”, acen-
tuou Ana Abrunhosa.

Amanhã, às 15H00, o 
Conselho Regional do 
Centro, liderado pelo 
presidente da Câmara de 
Mangualde, vai debater a 
reprogramação.

Ana Abrunhosa, presidente da CCDRC, antecipa boas notícias para a reunião do Conselho Regional

Reprogramação 
do Centro 2020 
reforça investimento 

DB-Luís Carregã
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O Sistema de Mobilidade do
Mondego (SMM) será finan-
ciado por verbas nacionais do
Portugal 2020, ficando o inves-
timento de proximidade muni-
cipal reforçado em 247 milhões
de euros, anunciou ontem a Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do
Centro (CCDRC), ao abordar a
questão da reprogramação do
Centro 2020.

«As verbas para este reforço
provêm essencialmente do
facto de o Centro 2020 deixar
de apoiar o SMM, que passa a
ser apoiado pelo Programa Na-
cional Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso de Recursos
(POSEUR)», disse a presidente
da CCDRC, Ana Abrunhosa.

O projecto do SMM prevê a
circulação de autocarros eléc-
tricos (“metrobus”) na cidade
de Coim bra e no ramal ferro-
viário da Lousã, encerrado há
oito anos para obras que, desde
1996, visavam a instalação de
um sistema de metro ligeiro so-
bre carris.

Em termos globais, a repro-
gramação financeira do Centro
2020 foi possível com «as dis-

ponibilidades existentes»: 203
milhões de euros do Fundo
Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) e 214 mi-
lhões do Fundo Social Euro-
peu (FSE). Ana Abrunhosa fri-
sou que «no exercício de re-
programação do Portugal
2020, os programas operacio-
nais regionais não perderam
nem ganharam verbas».

«O exercício de reprograma-
ção consistiu na reafectação de
verbas entre prioridades e

tendo em conta as verbas ainda
não comprometidas», referi . 

As «orientações políticas» do
Governo foram «iguais para to-
das» as cinco regiões do Conti-
nente. No Centro, segundo Ana
Abrunhosa, «este exercício de
reafectação de verbas foi com-
plexo, dado o elevado compro-
misso do programa».

Dos 2.155 milhões de euros
de dotação do programa regio-
nal, «estão comprometidos
1.738 milhões de euros», o que

traduz «uma taxa de compro-
misso de 81%», acrescentou.

O Centro 2020 também «re-
duziu significativamente» o seu
contributo para o instrumento
financeiro “Eficiência Energé-
tica para as Empresas”, pelo
facto de existirem verbas do
Banco Europeu de Investi-
mento para esse fim.

«No âmbito dos pactos com
as comunidades intermunici-
pais (CIM), foi possível reforçar
verbas na educação, saúde e
património cultural e natural
no montante de 38 milhões de
euros, através da redução de
valores noutras prioridades de
investimento», afirmou a pre-
sidente da CCDRC. 

Ana Abrunhosa salientou que
«a prioridade que mais dimi-
nuiu, para permitir este reforço
de investimento em infra-es-
truturas de saúde, educação e
património, foi a promoção do
sucesso escolar».

Conselho Regional 
debate Centro 2020

«Isto não implica uma dimi-
nuição do esforço da política
nacional de promoção do su-

cesso escolar na região, uma vez
que a mesma foi concentrada
no programa operacional na-
cional Capital Humano
(POCH)», acrescentou. 

«Outra prioridade na repro-
gramação foi continuar a
apoiar o investimento empre-
sarial local», através do Sistema
de Incentivos ao Empreende-
dorismo e ao Emprego (SI2E).
Para o efeito, os pactos com as
CIM foram reforçados em 50
milhões de euros. «A reprogra-
mação também permite con-
tinuar a apoiar o investimento
empresarial inovador, num
montante superior a 400 mi-
lhões de euros, através da re-
dução de verbas dos instru-
mentos financeiros para as em-
presas», afirmou.

A reprogramação envolveu
igualmente o reforço de 87 mi-
lhões do FSE para emprego
científico e formação avançada,
«o que implica, considerando a
dotação inicial, uma verba glo-
bal de 150 milhões de euros
para esta área». «Este reforço na
formação avançada é funda-
mental para acompanhar o es-
forço de investimento das em-
presas e para melhorar o em-
prego científico», acentuou Ana
Abrunhosa.

Amanhã, a partir das 15h00,
o Conselho Regional do Cen-
tro, liderado pelo socialista
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, vai de-
bater a reprogramação do
Centro 2020 durante uma reu-
nião no auditório da CCDRC,
em Coimbra.|

Metro Mondego apoiado
por verbas nacionais 
Reprogramação Centro 2020 deixa de apoiar o “metro”, canalizando 
mais de 240 milhões para investimento de proximidade municipal

Projecto do SMM prevê autocarros eléctricos (“metrobus”)

D.R.
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70º Aniversário do 2CV impulsiona a geminação entre Mangualde e Lempdes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c73cc597

 
No âmbito do 70º aniversário do 2CV e do projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes,
estiveram presentes em Lempdes (França), no fim de semana passado, membros do "Club des Amis
de la 2CV". Aste grupo, bem como a Henri Gisselbrecht, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes,
juntou-se João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense.
 
Durante o evento, discursou o Presidente da Câmara de Lempdes e o Presidente da Câmara de
Mangualde, onde demonstraram o reconhecimento a todos aqueles que têm trabalhado em prol desta
união. Os discursos foram acompanhados de tradução, por forma a aproximar aqueles que se
encontravam presente.
 
"70 anos num documento que representa a história de uma terra onde esteve o criador do 2CV, e uma
terra onde se fabricou o 2CV. Essa história não pode ser apagada! Tem que ser uma história mantida
durante as próximas décadas. (...) Também permitiu que uma terra como Mangualde tivesse uma
marca que permitisse a criação de milhares de postos de trabalho. Esta marca representa não só o
passado, mas também o futuro" - João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
"Estou muito feliz hoje e agradeço a presença de todos (...) 1300 quilómetros separam as nossas
cidades, mas muitas coisas nos aproximam. (...) Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em
zonas de meia montanha, com uma grande vida cultural e de vida associativa." - Henri Gisselbrecht,
Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
A ideia de geminação entre as duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas
cidades - o "Club 2CV de Mangualde" e o "Club des Amisde La 2CV" -, que se dirigiram às respetivas
autarquias para proporem a ideia, desde logo aceite.
 
HISTÓRIA DAS DUAS CIDADES LIGADA AO 2CV
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV. Era em Lempdes que o criador do carro residia,
sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
tinha assumido a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca. O seu projeto sempre
fora de conceber um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. A segunda guerra mundial veio
interromper este projeto, que só se concretizaria em 1948 com a apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris, em outubro desse ano. Pierre Boulanger faleceu, ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepultado em Lempdes.
 
Mangualde, por sua parte, ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido
produzido o último exemplar desse modelo na CitroënLusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização da
Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica
lembrando este facto faz com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este
facto.
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Jerónimo de Sousa na XI Assembleia da Organização Regional de Viseu do PCP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9afdd5d2

 
No próximo dia 3 de Junho de 2018, pelas 14,30 horas, terá lugar a XI Assembleia da Organização
Regional de Viseu do PCP, na Biblioteca Municipal de Mangualde Dr. Alexandre Alves (junto às
Escolas), com a participação do Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa.
 
Esta Assembleia, que decorrerá sob o lema  Mais PCP, mais organização, mais intervenção, para um
distrito melhor , reveste-se de extraordinária importância para a vida do PCP no distrito de Viseu.
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Mangualde celebra 70 anos do veículo 2CV na cidade onde nasceu o seu criador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a129a2e

 
Autarca mangualdense esteve em Lempdes (França) para celebrar efeméride
 
Mangualde esteve presente na comemoração dos 70 anos do veículo 2CV na cidade de Lempdes, na
França, onde nasceu o seu criador, cidade qual a qual o concelho português está geminado.
 
Durante o evento, os autarcas dos dois municípios reconheceram todos aqueles que trabalharam em
prol da geminação, um projeto iniciado pelos clubes do 2CV em ambas as cidades, e sublinharam a
proximidade entre Mangualde e Lempdes. João Azevedo, autarca de Mangualde, recordou que o carro
da Citroën permitiu que o seu concelho "tivesse uma marca que garantiu a criação de milhares de
postos de trabalho". "Esta marca representa não só o passado, mas também o futuro", acrescentou.
 
Já Henri Gisselbrecht assumiu que apesar da separação geográfica, existem "muitas coisas" que
juntam os municípios. "Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que temos muito mais em
comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em zonas de meia
montanha, com uma grande vida cultural e associativa", sublinhou.
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV, sendo lá que residia o criador Pierre Boulanger. A
sua casa abriga atualmente a Câmara Municipal local. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
assumiu a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca.
 
Ele queria criar um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. Devido à Segunda Guerra Mundial, o
projeto do 2CV só foi concretizado em 1948 com a apresentação no Salão Automóvel de Paris. Pierre
Boulanger acabaria por falecer num acidente de carro dois anos depois, sendo sepultado em Lempdes.
 
Já Mangualde ficou associada ao 2CV pelo facto de ter sido produzido o último exemplar desse modelo
na fábrica Citroën Lusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização da Rotunda 2CV à entrada de
Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto à unidade da atual PSA faz com que vários
bicavalistas passem pelo concelho para recordar este facto.
 
2018-05-24 16:23:00+01:00
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Estreias de cinema, festival em Viseu e conferência em Mangu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef1a5f28

 
Paralém das estreias de cinema, falámos do 'EDUCARTE - Festival das Práticas Artísticas' e da
conferência 'Neandertal'
 
Nesta quinta feira, em tempo de regresso a casa, para além de conhecer o essencial das estórias de
dois dos filmes que hoje chegaram às salas de cinema, partilhamos os detalhes de dois eventos na
região.
 
O vereador da cultura, património, turismo do município de Viseu, Jorge Sobrado, desenhou os traços
gerais do "EDUCARTE - Festival das Práticas Artísticas" que está na Quinta da Cruz - Centro de Arte
Contemporânea até domingo, 27 de maio.
 
Já em Mangualde, para conhecer os detalhes da conferência "Neandertal", a jornalista Irene Ferreira
esteve à conversa com um dos organizadores do evento, o historiador João Carlos Alves. a conferência
está marcada para esta sexta feira, 25 de maio, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
 
Pode ouvir aqui o essencial da emissão.
 
2018-05-24 20:46:00+01:00
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Fundos comunitários em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2018
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Órgão presidido por João Azevedo, autarca da Câmara de Mangualde, vai reunir esta sexta-feira para
discutir reforço do investimento de proximidade municipal em 250 milhões de euros
 
O Conselho Regional do Centro, presidido por João Azevedo, autarca da Câmara Municipal de
Mangualde, vai discutir esta sexta-feira (25 de maio) a reprogramação dos fundos comunitários do
programa Centro 2020. A reunião acontece no auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em Coimbra, para debater o reforço do investimento de
proximidade municipal em 247 milhões de euros.
 
A medida foi revelada pela presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa, que justificou o aumento com
o facto de o Centro 2020 "deixar de apoiar o Sistema de Mobilidade do Mondego", um projeto de
autocarros elétricos em Coimbra e no ramal ferroviário de Lousã que passará a ser financiada pelo
Programa Nacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), integrado nos fundos
do Portugal 2020.
 
Ana Abrunhosa avança que a reprogramação do Centro 2020 foi possível com "as disponibilidades
existentes": 203 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 214
milhões do Fundo Social Europeu (FSE). A presidente da CCDR Centro frisa ainda que "no exercício de
reprogramação do Portugal 2020, os programas operacionais regionais não perderam nem ganharam
verbas".
 
"O exercício de reprogramação consistiu na reafetação de verbas entre prioridades e tendo em conta
as verbas ainda não comprometidas", afirma acrescentando que as "orientações políticas" do Governo
foram "iguais para todas" as cinco regiões do Continente. No Centro, segundo Ana Abrunhosa, "este
exercício de reafetação de verbas foi complexo, dado o elevado compromisso do programa".
 
Dos 2.155 milhões de euros de dotação do programa regional, "estão comprometidos 1.738 milhões
de euros", o que traduz "uma taxa de compromisso de 81%", acrescenta.
 
O Centro 2020 também "reduziu significativamente o seu contributo para o instrumento financeiro
'eficiência energética' para as empresas, pelo facto de existirem verbas do Banco Europeu de
Investimento" para esse fim, esclarece.
 
"No âmbito dos pactos com as comunidades intermunicipais (CIM), foi possível reforçar verbas na
educação, saúde e património cultural e natural no montante de 38 milhões de euros, através da
redução de valores noutras prioridades de investimento", afirma a presidente da CCDR Centro.
 
Ana Abrunhosa salienta ainda que "a prioridade que mais diminuiu, para permitir este reforço de
investimento em infraestruturas de saúde, educação e património, foi a promoção do sucesso escolar".
"Isto não implica uma diminuição do esforço da política nacional de promoção do sucesso escolar na
região, uma vez que a mesma foi concentrada no programa operacional nacional Capital Humano
(POCH)", acrescenta.
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A responsável sublinha que "as prioridades de investimento que foram reduzidas no Centro 2020 são
compensadas" por programas operacionais nacionais. "Outra prioridade na reprogramação foi
continuar a apoiar o investimento empresarial local", através do Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Para o efeito, os pactos com as CIM foram reforçados em 50
milhões de euros.
 
"A reprogramação também permite continuar a apoiar o investimento empresarial inovador, num
montante superior a 400 milhões de euros, através da redução de verbas dos instrumentos financeiros
para as empresas", afirma. A reprogramação envolveu igualmente o reforço de 87 milhões do FSE
para emprego científico e formação avançada, "o que implica, considerando a dotação inicial, uma
verba global de 150 milhões de euros para esta área".
 
"Este reforço na formação avançada é fundamental para acompanhar o esforço de investimento das
empresas e para melhorar o emprego científico", acentua Ana Abrunhosa.
 
O Conselho Regional do Centro vai discutir esta reprogramação a partir das 15h00 de sexta-feira.
 
2018-05-24 09:15:00+01:00
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Água em debate no Solar do Vinho do Dão
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Temas vão marcar a Conferência Anual sobre as Alterações Climáticas, que vai realizar-se a 6 de
junho
 
O Solar do Vinho do Dão, em Viseu, vai acolher no próximo dia 6 de junho a Conferência Anual sobre
as Alterações Climáticas. O evento organizado pelo Politécnico de Viseu, pela Ordem dos Engenheiros
e pela Câmara Municipal local vai dedicar-se este ano aos recursos e à eficiência de natureza hídrica.
 
A conferência vai contar com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e três
painéis de debate abordando sobre as alterações climáticas, os impactes globais e locais nos recursos
hídricos, com o caso de Viseu no período de seca extrema de 2017, e as medidas adotadas para 2018
e anos seguintes na gestão de recursos hídricos e da eficiência hídrica.
 
Os conferencistas incluem professores das universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, Minho e Aveiro
(Filipe Duarte Santos, Francisco Ferreira, Paulo Ramísio e Armando Silva Afonso), bem como João
Azevedo (presidente da Câmara de Mangualde), João Paulo Gouveia (vereador da Câmara de Viseu),
Francisco Taveira Pinto (Associação Portuguesa de Recursos Hídricos), Carlos Mineiro Aires (Ordem
dos Enfermeiros) e Filipa Newton (Agência para a Energia).
 
Além dos painéis, a Conferência sobre as Alterações Climáticas também vai contar com momentos
culturais e um debate sobre o livro "Manuel de Eficiência Hídrica em Edifícios" de Armando Silva
Afonso e Carla Pimentel Rodrigues.
 
A conferência arranca às 09h30 e as inscrições estão abertas com entrada livre.
 
2018-05-24 11:03:00+01:00

Página 226



A227

Festival dos Peixinhos nas Piscinas de Mangualde
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Festival dos Peixinhos nas Piscinas de Mangualde
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
24 de Maio de 2018
 
42 Views
 
Decorreu no 20 de maio, nas Piscinas Municipais de Mangualde, mais uma edição do Festival dos
Peixinhos. O evento contou com a presença de mais de uma centena de crianças que prestaram
provas nos diversos estilos de Natação e mostraram, desta forma, as suas conquistas aquáticas. A
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde contou com a presença do Vice-Presidente
da autarquia, Elísio Oliveira.
 
O evento destinou-se aos níveis de aprendizagem AMA da Escola Municipal de Natação, da Obra Social
Beatriz Pais, do Complexo Paroquial de Mangualde e do Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães.
 
24 de Maio de 2018
 
Sofia Pacheco
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70º aniversário do 2CV impulsiona a geminação entre Mangualde e Lempdes
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No âmbito do 70º aniversário do 2CV e do projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes,
estiveram presentes em Lempdes (França), no fim de semana passado, membros do "Club des Amis
de la 2CV". A este grupo, bem como a Henri Gisselbrecht, Presidente da Câmara Municipal de
Lempdes, juntou-se João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense.
 
Durante o evento, discursou o Presidente da Câmara de Lempdes e o Presidente da Câmara de
Mangualde, onde demonstraram o reconhecimento a todos aqueles que têm trabalhado em prol desta
união. Os discursos foram acompanhados de tradução, por forma a aproximar aqueles que se
encontravam presente.
 
"70 anos num documento que representa a história de uma terra onde esteve o criador do 2CV, e uma
terra onde se fabricou o 2CV. Essa história não pode ser apagada! Tem que ser uma história mantida
durante as próximas décadas. (...) Também permitiu que uma terra como Mangualde tivesse uma
marca que permitisse a criação de milhares de postos de trabalho. Esta marca representa não só o
passado, mas também o futuro" - João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
"Estou muito feliz hoje e agradeço a presença de todos (...) 1300 quilómetros separam as nossas
cidades, mas muitas coisas nos aproximam. (...) Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em
zonas de meia montanha, com uma grande vida cultural e de vida associativa." - Henri Gisselbrecht,
Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
A ideia de geminação entre as duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas
cidades - o "Club 2CV de Mangualde" e o "Club des Amis de La 2CV" -, que se dirigiram às respetivas
autarquias para proporem a ideia, desde logo aceite.
 
HISTÓRIA DAS DUAS CIDADES LIGADA AO 2CV
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV. Era em Lempdes que o criador do carro residia,
sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
tinha assumido a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca. O seu projeto sempre
fora de conceber um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. A segunda guerra mundial veio
interromper este projeto, que só se concretizaria em 1948 com a apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris, em outubro desse ano. Pierre Boulanger faleceu, ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepultado em Lempdes.
 
Mangualde, por sua parte, ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido
produzido o último exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização
da Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica
lembrando este facto faz com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este
facto.
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Regiões
 
MANGUALDE: Nascimento do 2CV impulsiona Lempdes
 
Por Susana Amaral - Maio 24, 2018 0 2
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
70º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DO 2CV IMPULSIONA A GEMINAÇÃO ENTRE MANGUALDE E
LEMPDES
 
No âmbito do 70º aniversário do 2CV e do projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes,
estiveram presentes em Lempdes (França), no fim de semana passado, membros do "Club des Amis
de la 2CV". Aste grupo, bem como a Henri Gisselbrecht, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes,
juntou-se João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense.
 
Durante o evento, discursou o Presidente da Câmara de Lempdes e o Presidente da Câmara de
Mangualde, onde demonstraram o reconhecimento a todos aqueles que têm trabalhado em prol desta
união. Os discursos foram acompanhados de tradução, por forma a aproximar aqueles que se
encontravam presente.
 
"70 anos num documento que representa a história de uma terra onde esteve o criador do 2CV, e uma
terra onde se fabricou o 2CV. Essa história não pode ser apagada! Tem que ser uma história mantida
durante as próximas décadas. (...) Também permitiu que uma terra como Mangualde tivesse uma
marca que permitisse a criação de milhares de postos de trabalho. Esta marca representa não só o
passado, mas também o futuro" - João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
"Estou muito feliz hoje e agradeço a presença de todos (...) 1300 quilómetros separam as nossas
cidades, mas muitas coisas nos aproximam. (...) Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em
zonas de meia montanha, com uma grande vida cultural e de vida associativa." - Henri Gisselbrecht,
Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
A ideia de geminação entre as duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas
cidades - o "Club 2CV de Mangualde" e o "Club des Amis de La 2CV" -, que se dirigiram às respetivas
autarquias para proporem a ideia, desde logo aceite.
 
HISTÓRIA DAS DUAS CIDADES LIGADA AO 2CV
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV. Era em Lempdes que o criador do carro residia,
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sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
tinha assumido a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca. O seu projeto sempre
fora de conceber um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. A segunda guerra mundial veio
interromper este projeto, que só se concretizaria em 1948 com a apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris, em outubro desse ano. Pierre Boulanger faleceu, ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepultado em Lempdes.
 
Mangualde, por sua parte, ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido
produzido o último exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização
da Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica
lembrando este facto faz com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este
facto.
 
2018-05-24 09:25:33+00:00
 
Susana Amaral
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O Município de Mangualde e o Conselho Local de Ação Social de Mangualde promovem, entre 11 e 17
de junho, a 2ª edição da Mostra Social de Mangualde - Mostra de Serviços de Apoio Social e
Potencialidades do Concelho de Mangualde
 
De 11 a 15 de junho irão decorrer diariamente, de forma dinâmica e interativa, com a colaboração das
instituições aderentes, workshops, ateliês temáticos, entre outras atividades.
 
A II Mostra Social garante um fim-de-semana (16 e 17 de junho) dedicado à mostra das repostas
sociais existentes no território por parte das instituições sociais, cruzando ainda uma programação
dinâmica e diversificada, com workshops e momentos culturais. Pretende-se, desta forma, valorizar e
divulgar os serviços e os projetos existentes na área social no município, promover o seu
conhecimento junto da população e reforçar e consolidar a cultura de rede e de parcerias abertas e
eficazes.
 
II MOSTRA SOCIAL DE MANGUALDE
 
É objetivo desta mostra social divulgar a oferta social existente no concelho, promovendo as
atividades das instituições, os seus mecanismos de intervenção e a cooperação institucional. Pretende-
se ainda divulgar junto da comunidade o meritório trabalho desenvolvido pelas instituições e promover
a partilha de experiências e boas práticas.
 
Com estas atividades pretende-se, igualmente, potenciar o trabalho interdisciplinar e a ação
comunitária no Concelho, promover a articulação interdiscipl inar entre as diversas
instituições/entidades e serviços e consolidar o funcionamento de uma Rede Institucional, valorizando
as boas práticas e o trabalho desenvolvido pelas instituições.
 
Programação:
 
2.ª Mostra Social de Mangualde
 
11 a 17 de junho de 2018
 
11 maio a 17 junho | Papelaria Adrião
 
Exposição de Vítor Lopes
 
PAPELARIA ADRIÃO
 
Núcleo de Pais em Rede de Mangualde
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Vitor Lopes
 
11 maio a 17 junho | Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, Largo do Rossio
 
Exposição de Fotografia de MVM Photos: "Do Outro Lado da Rede"
 
ÁTRIO DA CMM | LARGO DO ROSSIO
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
MVM Photos
 
11 de junho, segunda-feira
 
14h00 | Fisioterapia das AVD'S, destinada a utentes das IPSS
 
SALÃO Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Azurphisiovida
 
Inscrições até dia 6 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
15h00 | História "Monstro das Festinhas" (para crianças)
 
ESPAÇO CRIANÇA OU AUDITÓRIO DA CMM
 
Creche Mariazinha Lemos - Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Inscrições até dia 6 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Parentalidade Positiva
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
21h00 | Apresentação do Livro "O dia em que o Rei David saiu..." (edição de autor)
 
PAPELARIA ADRIÃO
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
12 de junho, terça-feira
 
10h30 | Ioga para crianças
 
LARGO DR. COUTO
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Inscrições até dia 7 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
10h30 | Workshop Gorros e Pompons em lã (Idosos/as IPSS)
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TENDA
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Inscrições até dia 7 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
11h00 | Expressão Corporal (crianças a partir dos 3 anos)
 
LARGO DR. COUTO
 
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
 
Inscrições até dia 7 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
14h30 | Encontro Intergeracional (Idosos/as IPSS)
 
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE
 
Inscrições até dia 7 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
14h30 | Conferência "Responsabilidade Social das Empresas"
 
SALÃO NOBRE DA CMM
 
Câmara Municipal de Mangualde
 
Inscrições até dia 7 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
14h30 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Apresentação da Associação Pais em Rede.
Na Escola dos 0 aos 18 anos.
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
13 de junho, quarta-feira
 
10h30 | Marchas Populares Seniores
 
LARGO DA MISERICÓRDIA
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Centro Paroquial de Cunha Baixa
 
14h30 | Aula de Hip-Hop (crianças)
 
TENDA
 
Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt

Página 234



 
17h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Centro de Recursos Local - Acesso e
Manutenção Formação Profissional
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
APPACDM de Viseu
 
18h00 | "Prevenir, Identificar e Intervir na Demência"
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | "Emprego para todos: Empoderar e
Capacitar"
 
CIDEM
 
CLDS 3G Mangualde
 
14 de junho, quinta-feira
 
10h00 | Karaté para crianças
 
LARGO DR. COUTO | TENDA
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
11h00 | Oficinas de Prática e Conhecimento | Sessão de Biodanza para Públicos Seniores
 
Salão da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
EAPN (Magna Costa)
 
14h30 | Workshop de Reciclagem Criativa: "Flores de Retalhos"
 
TENDA
 
Centro Paroquial de Alcafache
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Prestação Social para a Inclusão (para pais
e técnicos)
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Viseu
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Núcleo de Proteção Familiar e Cidadania
 
20h30 | Sessão de esclarecimento - Ação de Educação para a Saúde: "Prevenção do Cancro" -
Homenagem ao voluntário Aurélio Nascimento
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Liga Portuguesa Contra o Cancro
 
Delegação de Mangualde
 
15 de junho, sexta-feira
 
10h00 | Atelier Pintura (Idosos/as IPSS)
 
TENDA
 
APPACDM de Viseu
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
11h00 | Sessão de Jogos Tradicionais
 
TENDA
 
Centro Paroquial de Cunha Baixa
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
18h00 | Formas de Atuação no Luto
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Espaço Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
Inscrições até dia 8 de junho: ssocial@cmmangualde.pt
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Emprego apoiado
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional/GIP (Gabinete de Inserção Profissional)
 
FIM DE SEMANA | TENDA, Largo Dr. Couto
 
Espaço Criança: jogos, pinturas faciais, modelagem de balões, espaço criativo - desenho)
 
TENDA
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Colégio do Conhecimento
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Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
 
16 de junho, sábado
 
PALCO, Largo Dr. Couto
 
14h30 | Zumba Kids
 
Câmara Municipal de Mangualde
 
15h00 | Rancho Folclórico Infantil "Tia Matilde"
 
Rancho Folclórico "Os Azuraras" - Quintela de Azurara
 
16h00 | Sessão de defesa pessoal - Aula Aberta
 
Centro Bujutsu de Mangualde
 
17h00 | Coro do Colégio do Conhecimento
 
Colégio do Conhecimento
 
17h30 | Workshop "Suporte Básico de Vida"
 
Cruz Vermelha - Núcleo de Mangualde
 
17 de junho, domingo
 
PALCO, Largo Dr. Couto
 
15h00 | Grupo Coral Idosos
 
Centro paroquial e cultural da paróquia de Mangualde
 
16h00 | Zumba Gold
 
Universidade Sénior
 
16h30 | Grupo Coral das Funcionárias do Complexo Paroquial
 
Centro paroquial e cultural da paróquia de Mangualde
 
17h00 | Folclore
 
Universidade Sénior
 
17h30 | Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão" Fagilde
 
Centro Paroquial Fornos de Maceira Dão
 
18h30 | Coro Infantil de Mesquitela
 
Paróquia da Mesquitela
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25 Maio, 2018
 
José Silva
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O projeto de disponibilização de redes Wi-Fi consistiu em dotar zonas específicas da cidade e do
concelho com acesso livre à Internet. Os locais, escolhidos estrategicamente, são zonas com maior
afluência de munícipes e turistas onde o serviço será útil aos mesmos. O investimento para o projeto
foi aprovado em 72.936,00 euros. Ao dotar estes espaços com este serviço, garante-se um melhor
uso dos mesmos e permite, ao mesmo tempo, que a mais-valia que o serviço representa os revista de
outra atratividade e modernidade, sobretudo para os turistas que procuram e que visitam os locais
escolhidos para a instalação.
 
LOCAIS INTERVENCIONADOS
 
Tal como já foi referido, os locais intervencionados foram escolhidos estrategicamente, consoante a
afluência de munícipes e turistas e a utilidade.
 
Câmara Municipal / Largo do Rossio - espaços utilizados diariamente por centenas de munícipes e
turistas, onde se localiza o posto de turismo e as maiores lojas de comércio tradicional;
 
Abrunhosa-a-Velha - localidade muito bem apresentada e arranjada, onde se localiza uma unidade
hoteleira;
 
Mercado Municipal / Gare dos Autocarros - locais frequentados por um elevado número de munícipes e
turistas;
 
Praia - local com bastante afluência, sobretudo durante a época balnear;
 
Senhora do Castelo - ex-líbris do concelho, procurado por centenas de visitantes.
 
Largo das Carvalhas - Largo emblemático da Cidade. Já a pensar no novo conceito de Smart Cities
será reconvertido no âmbito da Regeneração Urbana de Mangualde, num espaço multiusos onde
decorrerá a feira quinzenal e onde se realizarão os grandes eventos culturais da cidade. Encontram-se
aqui instaladas a junta de freguesia de Mangualde e a Casa das Associações que acolhe diversas
Associações do Concelho.
 
PROGRAMA VALORIZAR
 
O programa Valorizar consiste no seguinte no apoio a projetos e iniciativas que tenham em vista a
regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e a valorização turística
do património cultural e natural do país.
 
WIFI4EU A DECORRER
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Está a decorrer uma outra iniciativa, o WIFI4EU, que está aberta aos organismos do setor público dos
estados-membros da União Europeia e à qual o Municipio de Mangualde já concorreu. Cada Municipio
poderá obter um voucher no valor de 15 mil euros. Esta iniciativa está em fase de seleção.
 
O objetivo é dotar outras zonas ainda não intervencionadas de rede Wi-Fi.
 
25 Maio, 2018
 
José Silva
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Marchas Populares em Mangualde. Santos Populares animam a cidade
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
Na noite de 17 de junho, as ruas mangualdenses vão, mais uma vez, encher-se de cor, música e
muita animação com as tradicionais Marchas Populares. Pelas 21h30, os grupos saem em desfile do
Largo Dr. Couto (Câmara Municipal) em direção à Rotunda da Casa do Povo, sentido ascendente. Pela
ordem de atuação e no sentido descendente dá-se início às atuações que seguem depois em direção
ao Mercado Municipal (paragem de autocarros), onde termina. A iniciativa é organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde.
 
As coreografias que vão assinalar esta época de Santos Populares vão ser protagonizadas pelas
Marchas da União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, Marchas Populares
de Alcafache, Marchas S. Pedro entre os Santos Populares/Espinho, Marchas Populares de Quintela de
Azurara, Marchas da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Marchas Populares Mesquitela /
Mourilhe e Marchas da Associação Mangualde Azurara. A noite terá ainda a gastronomia típica dos
Santos Populares, com as Tasquinhas Típicas, e muita animação.
 
25 Maio, 2018
 
José Silva
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A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019.
 
No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na sede da CCDRC, em Coimbra, Ana
Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos projetos apoiados no âmbito do
Programa Operacional Centro (POC) 2020.
 
"Houve uma fase de arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso,
recordou.
 
A presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada".
 
Assinalando que os autarcas e os demais representantes das entidades presentes na reunião do
Conselho Regional (a que preside o socialista João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC,
Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas "uma nota de preocupação".
 
"Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou.
 
No próximo ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há
1.400 milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão
executados e não podemos mexer", acrescentou.
 
"Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não podemos mexer" nesse dinheiro,
esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos autarcas da região no processo de
negociação da reprogramação.
 
Para João Azevedo, tratou-se de "uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho
Regional ter "reagido muito positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório
da CCDRC.
 
"Conseguimos ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva
às autarquias e outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da
execução no tempo que falta para terminar o Centro 2020.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, voltou a
criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal 2020.
 
"Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta para o
PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado para
reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
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responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD.
 
A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no sentido de
equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro, promovendo um
intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo", reconhece,
realçando "os resultados obtidos".
 
25.05.2018
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6MANGUALDE No âmbito do 70.º 
aniversário do 2CV e do projeto de 
geminação entre Mangualde e Lemp-
des, estiveram presentes em Lempdes 
(França), no fim de semana passado, 
membros do “Club des Amis de la 2CV”, 
juntando os autarcas homólogos Henri 
Gisselbrecht e João Azevedo.
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A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019. No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na
sede da CCDRC, em Coimbra, Ana Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos
projetos apoiados no âmbito do Programa Operacional Centro (POC) 2020. "Houve uma fase de
arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso, recordou. A
presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada". Assinalando que os autarcas e os demais
representantes das entidades presentes na reunião do Conselho Regional (a que preside o socialista
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a
reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC, Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas
"uma nota de preocupação". "Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou. No próximo
ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há 1.400
milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão executados e
não podemos mexer", acrescentou. "Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não
podemos mexer" nesse dinheiro, esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos
autarcas da região no processo de negociação da reprogramação. Para João Azevedo, tratou-se de
"uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho Regional ter "reagido muito
positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório da CCDRC. "Conseguimos
ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva às autarquias e
outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da execução no tempo
que falta para terminar o Centro 2020. Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu,
António Almeida Henriques, voltou a criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal
2020. "Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta
para o PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado
para reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD. A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no
sentido de equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro,
promovendo um intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo",
reconhece, realçando "os resultados obtidos".
 
Lusa
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DR

Aniversário do 2CV
impulsiona geminação
Efeméride Cidades de Mangualde e Lempdes (França) consolidaram laços no
âmbito do 70º aniversário do nascimento do modelo 2CV naquela cidade
No âmbito do 70º aniversário
do 2CV e do projecto de gemi-
nação entre Mangualde e
Lempdes, estiveram presentes
em Lempdes (França), no fim-
de-semana passado, membros
do “Club des Amis de la 2CV”. A
este grupo, bem como a Henri
Gisselbrecht, presidente da Câ-
mara de Lempdes, juntou-se
João Azevedo, presidente da
autarquia mangualdense.

Durante o evento, discursa-
ram os autarcas de Lempdes e
de Mangualde, onde demons-
traram o reconhecimento a to-
dos aqueles que têm traba-
lhado em prol desta união. Os
discursos foram acompanha-
dos de tradução, por forma a
aproximar aqueles que se en-
contravam presentes.

“70 anos num documento
que representa a história de
uma terra onde esteve o criador
do 2CV, e uma terra onde se fa-
bricou o 2CV. Essa história não
pode ser apagada! Tem que ser
uma história mantida durante
as próximas décadas. Também
permitiu que uma terra como
Mangualde tivesse uma marca
que permitisse a criação de mi-
lhares de postos de trabalho.
Esta marca representa não só
o passado, mas também o futu-
ro”, salientou João Azevedo.

“Estou muito feliz hoje e agra-
deço a presença de todos. 1300
quilómetros separam as nossas

cidades, mas muitas coisas nos
aproximam. Fora a paixão pelo
2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum.
As duas cidades são de tama-
nho quase idêntico, ambas si-
tuadas em zonas de meia mon-
tanha, com uma grande vida
cultural e de vida associativa”,
referiu Henri Gisselbrecht, pre-
sidente de Lempdes.

A ideia de geminação entre as
duas cidades surgiu de uma ini-
ciativa dos Clubes de 2CV das
duas cidades – o “Club 2CV de
Mangualde” e o “Club des Amis
de La 2CV” –, que se dirigiram
às respectivas autarquias para
proporem a ideia, desde logo
aceite.

História das duas cidades 
ligada ao 2 CV

Lempdes é considerada a “ci-
dade berço” do 2CV. Era em
Lempdes que o criador do car-
ro residia, sendo que a sua casa
abriga agora os Paços do Con-
celho. Pierre Boulanger, enge-
nheiro de formação, tinha as-
sumido a direcção da Citroën a
pedido da Michelin, proprietá-
ria da marca. O seu projecto
sempre fora de conceber um
carro que fosse barato e eco-
nómico para que um maior nú-
mero de franceses pudesse ace-
der ao prazer de se deslocarem
em automóvel. A segunda guer-
ra mundial veio interromper
este projecto, que só se concre-

tizaria em 1948 com a apresen-
tação do 2CV no Salão Automó-
vel de Paris, em Outubro desse
ano. Pierre Boulanger faleceu,
ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepul-
tado em Lempdes.

Mangualde, por sua parte, fi-
cou associada à Citroën e ao
2CV em particular pelo facto de
ter sido produzido o último
exemplar desse modelo na Ci-
troën Lusitânia, a 27 de Julho
de 1990. A rotunda 2CV à en-
trada de Mangualde e a coloca-
ção de um monumento junto
da fábrica lembrando este facto
faz com que inúmeros bicava-
listas passem em Mangualde
para recordar este facto. |

Presidentes das duas cidades geminadas com o grupo “Club des Amis de la 2CV”
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HOJE A partir das 21h00, a Bi-
blioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde, re-
cebe “Neandertal”, uma confe-
rência onde o professor João
Carlos Zilhão, da Universidade
de Barcelona, mundialmente
conhecido como o “advogado
do Neandertal”, será o orador.

O evento integra, também,
pelas 21h00, a cerimónia de
inauguração e abertura oficial
da exposição sobre a Pré-His-
tória do Concelho de Man-
gualde, em que estarão presen-
tes João Azevedo, presidente do
Município de Mangualde, Do-
mingos Cruz, da Universidade
de Coimbra e João Carlos Alves,
AEM. Uma época histórica de

que o concelho de Mangualde
conserva muitos exemplos e
que agora podem ser aprecia-
dos nesyta mostra. 

Seguir-se-á a exibição de um
filme/documentário, intitulado
‘O megalitismo concelhio’, da
autoria de João Carlos Alves e
Miguel Marques. 

E porque nem só de história
se faz este evento, é de sublinhar
a presença dos sabores tradi-
cionais confeccionados pela
casa mais antiga de doces con-
ventuais de Alcobaça.

No encerramento deste even-
to, terá lugar  um momento
musical protagonizado pela
ACAB – Associação Cultural
Azurara da Beira.|

Conferência “Neandertal” 
mostra pré-história do
concelho de Mangualde
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A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019. No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na
sede da CCDRC, em Coimbra, Ana Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos
projetos apoiados no âmbito do Programa Operacional Centro (POC) 2020. "Houve uma fase de
arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso, recordou. A
presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada". Assinalando que os autarcas e os demais
representantes das entidades presentes na reunião do Conselho Regional (a que preside o socialista
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a
reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC, Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas
"uma nota de preocupação". "Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou. No próximo
ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há 1.400
milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão executados e
não podemos mexer", acrescentou. "Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não
podemos mexer" nesse dinheiro, esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos
autarcas da região no processo de negociação da reprogramação. Para João Azevedo, tratou-se de
"uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho Regional ter "reagido muito
positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório da CCDRC. "Conseguimos
ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva às autarquias e
outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da execução no tempo
que falta para terminar o Centro 2020. Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu,
António Almeida Henriques, voltou a criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal
2020. "Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta
para o PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado
para reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD. A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no
sentido de equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro,
promovendo um intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo",
reconhece, realçando "os resultados obtidos".
 
Lusa
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■ MANGUALDE 
Texto Irene Ferreira 

REDE WIRELESS VAI SER ALARGADA 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA VALORIZAR A AUTARQUIA MANGUALDENSE VIU APROVADA A CANDIDATURA NO VALOR DE 73 MIL 
EUROS, PARA REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA INTERNET GRATUITA NO CONCELHO 

Dg  efonna aresponderàs necessidades 
a população do concelho man- 
ualdense e a facilitar o acesso à in-

formação, a Câmara Municipal reforçou 
e ampliou a rede Wireless (internet sem 
fios) na cidade e em algumas freguesias. 
A rede WI-FI já existe em Mangualde 
desde 2011 e com este reforço, a po-
pulação local, visitantes e turistas têm 
assim maior oferta para aceder de forma 
gratuita à internet, nos diversos locais  

públicos a qualquer momento. 
Os espaços que estão a ser interven-
cionados são considerados pela autar-
quia como "locais escolhidos estra-
tegicamente, como zonas de maior 
afluência de munícipes e turistas". 
Para além do Largo da Câmara Municipal, 
onde está a ser colocado mais um ponto de 
acesso, também o Largo das Carvalhas e o 
Monte da Senhora do Castelo ficam equi-
pados com um ponto de acesso à intemet. 

O Largo do Rossio, o Mercado Mu-
nicipal, a zona da praia artificial e a 
freguesia de Abrunhosa-a-Velha vão 
contar com dois pontos de acesso. 
Segundo a Câmara Municipal, numa in-
tervenção futura também as Termas de 
Alcafache e o Largo Pedro Alvares Ca-
bral vão ficar dotados de rede wireless. 

Nova candidatura 
Depois de ver aprovada a candidatura  

ao Programa Valorizar para a am-
pliação da rede WI-FI, o município 
mangualdense está já a pensar na 
iniciativa europeia WiFi4EU que dis-
põe de um orçamento inicial de 120 
milhões de euros até 2019, destinado 
a apoiar a instalação de equipamento 
Wi-Fi de ponta em locais públicos. A 
candidatura preparada pela Câmara 
Municipal ronda os 15 mil euros para 
novo reforço da internet. 
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Á HISTÓRIA 
CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO SOBRE A PRÉ-HISTÓRIA 

A pré-história do concelho de Man-
gualde, está, esta noite de sexta-feira, em 
destaque na Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, a partir das 21h00. 
João Carlos Zilhão, professor doutor na 
Universidade de Barcelona, participa na 
conferência "Neandertal' como orador. 
A par da conferência é inaugurada uma 
exposição alusiva à temática que fica  

patente durante a próxima semana. 
A iniciativa é do município mangualdense 
em parceria com o historiador João Car-
los Alves, que considera que "havia uma 
lacuna em Mangualde no que diz respeito 
à abordagem da pt-história do concelho 
daí a ideia de promover esta exposição 
desde a pré-história até à era dos metais". 
Segundo João Carlos Alves, a iniciativa  

serve para mostrar o espólio que está 
guardado em vários locais, como o Mu-
seu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, 
o Museu Nacional Grão Vasco e a Casa 
do Miradouro em Viseu. 
Segue-se a exibição de um filme/docu-
mentário, intitulado 'O megalitismo 
concelhio', da autoria de João Carlos 
Alves e Miguel Marques. "No filme  

recriamos dois dos ex-libris de Mangual-
de, a Anta de Cunha Baixa e a Anta dos 
Padrões", explica o responsável acres-
centando que o filme também retrata "o 
ritual da morte há cinco mil anos" em 
terras de Azurara. 
No encerramento, decorre um momento 
musical protagonizado pela ACAB - As-
sociação Cultural Azurara da Beira. 
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Índices de execução rondam os 14%
 
A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019.
No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na sede da CCDRC, em Coimbra, Ana
Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos projetos apoiados no âmbito do
Programa Operacional Centro (POC) 2020.
"Houve uma fase de arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso,
recordou.
A presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada".
Assinalando que os autarcas e os demais representantes das entidades presentes na reunião do
Conselho Regional (a que preside o socialista João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC,
Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas "uma nota de preocupação".
"Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou.
No próximo ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há
1.400 milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão
executados e não podemos mexer", acrescentou.
"Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não podemos mexer" nesse dinheiro,
esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos autarcas da região no processo de
negociação da reprogramação.
Para João Azevedo, tratou-se de "uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho
Regional ter "reagido muito positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório
da CCDRC.
"Conseguimos ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva
às autarquias e outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da
execução no tempo que falta para terminar o Centro 2020.
 
Almeida Henriques critica Governo
Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, voltou a
criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal 2020.
"Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta para o
PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado para
reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD.
A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no sentido de
equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro, promovendo um
intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo", reconhece,
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realçando "os resultados obtidos".
 
2018-05-25 19:59:00+01:00
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Rede wireless vai ser alargada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f10fd6c

 
Câmara viu aprovada candidatura no valor de 73 mil euros para reforçar a Internet gratuita no
concelho
 
De forma a responder às necessidades da população do concelho mangualdense e a facilitar o acesso
à informação, a Câmara Municipal reforçou e ampliou a rede Wireless (internet sem fios) na cidade e
em algumas freguesias. A rede Wi-Fi já existe em Mangualde desde 2011 e com este reforço, a
população local, visitantes e turistas têm assim maior oferta para aceder de forma gratuita à internet,
nos diversos locais públicos a qualquer momento.
 
Os espaços que estão a ser intervencionados são considerados pela autarquia como "locais escolhidos
estrategicamente, como zonas de maior afluência de munícipes e turistas". Para além do Largo da
Câmara Municipal, onde está a ser colocado mais um ponto de acesso, também o Largo das Carvalhas
e o Monte da Senhora do Castelo ficam equipados com um ponto de acesso à internet.
 
O Largo do Rossio, o Mercado Municipal, a zona da praia artificial e a freguesia de Abrunhosa-a-Velha
vão contar com dois pontos de acesso. Segundo a Câmara Municipal, numa intervenção futura
também as Termas de Alcafache e o Largo Pedro Alvares Cabral vão ficar dotados de rede wireless.
 
Nova candidatura
Depois de ver aprovada a candidatura ao Programa Valorizar para a ampliação da rede WI-FI, o
município mangualdense está já a pensar na iniciativa europeia WiFi4EU que dispõe de um orçamento
inicial de 120 milhões de euros até 2019, destinado a apoiar a instalação de equipamento Wi-Fi de
ponta em locais públicos. A candidatura preparada pela Câmara Municipal ronda os 15 mil euros para
novo reforço da internet.
 
2018-05-25 11:51:00+01:00
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Mostra Social em junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: https://www.jornaldocentro.pt/agenda/geral/mangualde-mostra-social-em-junho/

 
Segunda edição acontece entre 11 e 17 de junho
 
Mangualde recebe entre 11 e 17 de junho a segunda edição da Mostra Social, uma iniciativa que
pretende dar a conhecer as respostas e instituições presentes no concelho.
 
O evento, organizado pela Câmara Municipal e pelo Conselho Local de Ação Social, contará com a
realização de várias atividades em colaboração com as entidades sociais, incluindo workshops e ateliês
temáticos.
 
A iniciativa irá culminar no fim de semana de 16 e 17 de junho, apresentando um cartaz variado de
ações culturais e formativos no Largo Dr. Couto, nomeadamente workshops e momentos culturais,
incluindo exposições e concertos.
 
A programação também destaca atividades para os mais novos, conferências, palestras e sessões de
zumba, jogos tradicionais, pintura, hip-hop e karaté para crianças.
 
Segundo a Câmara de Mangualde, a Mostra Social tem como objetivo "divulgar a oferta social" e o
"meritório trabalho" desenvolvido pelas IPSS, promovendo ainda "a partilha de experiências e boas
práticas".
 
2018-05-25 17:20:00+01:00
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II Mostra Social de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2018

Meio: MetroNews Online

URL: https://www.metronews.com.pt/2018/05/25/ii-mostra-social-de-mangualde/

 
O Município de Mangualde e o Conselho Local de Ação Social de Mangualde promovem, entre 11 e 17
de junho, a 2ª edição da Mostra Social de Mangualde - Mostra de Serviços de Apoio Social e
Potencialidades do Concelho de Mangualde.
 
De 11 a 15 de junho irão decorrer diariamente, de forma dinâmica e interativa, com a colaboração das
instituições aderentes, workshops, ateliês temáticos, entre outras atividades.
 
A II Mostra Social garante um fim-de-semana (16 e 17 de junho) dedicado à mostra das repostas
sociais existentes no território por parte das instituições sociais, cruzando ainda uma programação
dinâmica e diversificada, com workshops e momentos culturais. Pretende-se, desta forma, valorizar e
divulgar os serviços e os projetos existentes na área social no município, promover o seu
conhecimento junto da população e reforçar e consolidar a cultura de rede e de parcerias abertas e
eficazes.
 
II MOSTRA SOCIAL DE MANGUALDE
 
É objetivo desta mostra social divulgar a oferta social existente no concelho, promovendo as
atividades das instituições, os seus mecanismos de intervenção e a cooperação institucional. Pretende-
se ainda divulgar junto da comunidade o meritório trabalho desenvolvido pelas instituições e promover
a partilha de experiências e boas práticas.
 
Com estas atividades pretende-se, igualmente, potenciar o trabalho interdisciplinar e a ação
comunitária no Concelho, promover a articulação interdiscipl inar entre as diversas
instituições/entidades e serviços e consolidar o funcionamento de uma Rede Institucional, valorizando
as boas práticas e o trabalho desenvolvido pelas instituições.
 
Programação:
2.ª Mostra Social de Mangualde
 
11 a 17 de junho de 2018
 
11 maio a 17 junho | Papelaria Adrião
 
Exposição de Vítor Lopes
 
PAPELARIA ADRIÃO
 
Núcleo de Pais em Rede de Mangualde
 
Vitor Lopes
 
11 maio a 17 junho | Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, Largo do Rossio
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Exposição de Fotografia de MVM Photos: "Do Outro Lado da Rede"
 
ÁTRIO DA CMM | LARGO DO ROSSIO
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
MVM Photos
 
11 de junho, segunda-feira
 
14h00 | Fisioterapia das AVD'S, destinada a utentes das IPSS
 
SALÃO Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Azurphisiovida
 
Inscrições até dia 6 de junho: [email protected]
 
15h00 | História "Monstro das Festinhas" (para crianças)
 
ESPAÇO CRIANÇA OU AUDITÓRIO DA CMM
 
Creche Mariazinha Lemos - Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Inscrições até dia 6 de junho: [email protected]
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Parentalidade Positiva
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
21h00 | Apresentação do Livro "O dia em que o Rei David saiu..." (edição de autor)
 
PAPELARIA ADRIÃO
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
12 de junho, terça-feira
 
10h30 | Ioga para crianças
 
LARGO DR. COUTO
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Inscrições até dia 7 de junho: [email protected]
 
10h30 | Workshop Gorros e Pompons em lã (Idosos/as IPSS)
 
TENDA
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
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Inscrições até dia 7 de junho: [email protected]
 
11h00 | Expressão Corporal (crianças a partir dos 3 anos)
 
LARGO DR. COUTO
 
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
 
Inscrições até dia 7 de junho: [email protected]
 
14h30 | Encontro Intergeracional (Idosos/as IPSS)
 
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE
 
Inscrições até dia 7 de junho: [email protected]
 
14h30 | Conferência "Responsabilidade Social das Empresas"
 
SALÃO NOBRE DA CMM
 
Câmara Municipal de Mangualde
 
Inscrições até dia 7 de junho: [email protected]
 
14h30 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Apresentação da Associação Pais em Rede.
Na Escola dos 0 aos 18 anos.
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
13 de junho, quarta-feira
 
10h30 | Marchas Populares Seniores
 
LARGO DA MISERICÓRDIA
 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Centro Paroquial de Cunha Baixa
 
14h30 | Aula de Hip-Hop (crianças)
 
TENDA
 
Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
17h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Centro de Recursos Local - Acesso e
Manutenção Formação Profissional
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CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
APPACDM de Viseu
 
18h00 | "Prevenir, Identificar e Intervir na Demência"
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Espaço de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | "Emprego para todos: Empoderar e
Capacitar"
 
CIDEM
 
CLDS 3G Mangualde
 
14 de junho, quinta-feira
 
10h00 | Karaté para crianças
 
LARGO DR. COUTO | TENDA
 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
11h00 | Oficinas de Prática e Conhecimento | Sessão de Biodanza para Públicos Seniores
 
Salão da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
EAPN (Magna Costa)
 
14h30 | Workshop de Reciclagem Criativa: "Flores de Retalhos"
 
TENDA
 
Centro Paroquial de Alcafache
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Prestação Social para a Inclusão (para pais
e técnicos)
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Viseu
 
Núcleo de Proteção Familiar e Cidadania
 
20h30 | Sessão de esclarecimento - Ação de Educação para a Saúde: "Prevenção do Cancro" -
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Homenagem ao voluntário Aurélio Nascimento
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Liga Portuguesa Contra o Cancro
 
Delegação de Mangualde
 
15 de junho, sexta-feira
 
10h00 | Atelier Pintura (Idosos/as IPSS)
 
TENDA
 
APPACDM de Viseu
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
11h00 | Sessão de Jogos Tradicionais
 
TENDA
 
Centro Paroquial de Cunha Baixa
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
18h00 | Formas de Atuação no Luto
 
AUDITÓRIO DA CMM
 
Espaço Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional - 5 Sentidos
 
Inscrições até dia 8 de junho: [email protected]
 
18h00 | Ciclo de Palestras "Juntos por Pessoas Especiais" | Emprego apoiado
 
CIDEM
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional/GIP (Gabinete de Inserção Profissional)
 
FIM DE SEMANA | TENDA, Largo Dr. Couto
 
Espaço Criança: jogos, pinturas faciais, modelagem de balões, espaço criativo - desenho)
 
TENDA
 
Núcleo Pais em Rede de Mangualde
 
Colégio do Conhecimento
 
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
 
16 de junho, sábado
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PALCO, Largo Dr. Couto
 
14h30 | Zumba Kids
 
Câmara Municipal de Mangualde
 
15h00 | Rancho Folclórico Infantil "Tia Matilde"
 
Rancho Folclórico "Os Azuraras" - Quintela de Azurara
 
16h00 | Sessão de defesa pessoal - Aula Aberta
 
Centro Bujutsu de Mangualde
 
17h00 | Coro do Colégio do Conhecimento
 
Colégio do Conhecimento
 
17h30 | Workshop "Suporte Básico de Vida"
 
Cruz Vermelha - Núcleo de Mangualde
 
17 de junho, domingo
 
PALCO, Largo Dr. Couto
 
15h00 | Grupo Coral Idosos
 
Centro paroquial e cultural da paróquia de Mangualde
 
16h00 | Zumba Gold
 
Universidade Sénior
 
16h30 | Grupo Coral das Funcionárias do Complexo Paroquial
 
Centro paroquial e cultural da paróquia de Mangualde
 
17h00 | Folclore
 
Universidade Sénior
 
17h30 | Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão" Fagilde
 
Centro Paroquial Fornos de Maceira Dão
 
18h30 | Coro Infantil de Mesquitela
 
Paróquia da Mesquitela
 
19h00 | Danças Latinas
 
Pé de Dança
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Página 261



A262

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 75149280 25-05-2018

Filipa Calvão, presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados, deixa o alerta no dia em que entra em vigor o novo regulamento. 

ECONOMIA 

PROTECÇÃO DE DADOS 

Cuidado para não dar 
autorizações a mais 
Com a entrada em aplicação do Regulamento Geral de Protecção de Dados, há uma 
chuva de e-mails a chegar. Pedem o consentimento para continuar a fazer tratamento 
de dados, mas, é preciso atenção à informação que se dá. E verificar que não é fraude. 

Miguel Baltazar 

FILOMENA LANÇA 

filornenalanca@negocios.pt  

e lhe pedirem o seu 
consentimento para 
pôr os seus dados pes-
soais numa base de 
dados para lhe envia-

rem informação), pense duas vezes 
antes de o dar e verifique a legiti-
midadecta entidade que lhe está a 
fazer o pedido e a sua exacta fina-
lidade. O conselho é da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados 
(C N PD), presidido porFilipa Cal-
vão,numa altura em que. com  a 
entrada em aplicação do novo Re-
gulamento Geral de Protecção de 
Dados (RG PI)) as empresas e de-
mais entidades começam a desdo-
brar-se em esforços para obter o 
consentimento das pessoas com 
as quais comunicam regularmen-
te. seja no âmbito dos serviços que 
prestam. seja para as mais varia-
das operações de marketing e pu-
blicidade. 

O consentimento expresso por 
parte dos titulares dos dados pas-
sa a ser obrigatório e "o silencio e 
a inactividade deixam de ser con-
siderados consentimentos válidos, 
sendo necessária uma acção afir-
mativa clara para manifestar o 
consentimento", sublinha a Co-
missão Europeia nas explicações 
sobre o novo Regulamento. Por 
outras palavras, acabou-se o 
"quem cala consente" e o consen-
timento tem de ser"dado median-
te um acto positivo claro que indi-
que uma manifestação de vontade 
livre, específica, informada e ine-
quívoca". E isso que diz o RG PD 
pelo que, daqui para a frente, as 
empresas ou conseguem provar 
que os dados pessoais que têm nas 
suas bases dc dados foram obtidos 
com um consentimento com estas  

características, ou então) têm de 
voltar a pedir esse consentimen-
to:). 

Ou porque tem dúvidas, ou 
porque sabem muito bem que os 
contactos e outros dados pessoais 
com os quais trabalham não foram 
obtidos com o dito consenti men-
to dos respectivos titulares quan-
tas bases de dados não foram com-
pradas por inteiro? -, as empresas 
e demais entidade estão agora a 
tratar dc o pedir. E é aí que devem.  
entrar as cautelas. 

Prendas e promessas 
de descontos 
Há mensagens muito simples. 

"Queremos continuar a enviar in- 

Pode haver e-mails 
fraudulentos, 
de "phishing" que 
tenham por 
objectivo captar 
dados pessoais, 
alerta a CNPD. 

formação sobre os nossos artigos e 
campanhas, confirme agora a sua 
subscrição". Há algumas que vem 
com a palavra "Urgente" outras 
com a indicação "acção necessária". 
Há quem, para garantir que os vi-
sados dão mesmo o consentimen-
to, dispõem-se a oferecer presen-
tes. Uni presente mistério, anuncia 
uma cadeia de hotéis. Um mês de 
utilização gratuita, promete uma 
conhecida marca de ginásios. "Para 
ganhar descontos imediatos inscre-
va-se no nosso site", anuncia uma 
loja de acessórios de moda. Ora, o 
que a CNPD diz é que, antes de 
aceitar, convém ter certezas. 

Desde logo porque- "pode ha-
ver e-mails fraudulentos, de  

'phishing'. que tenham por objec-
tivos captar dados pessoais ou en-
tão direccionar para cites falsos", 
alerta a porta-voz. Clara Guerra. 
Depois, porque há casos em que, 
sem querer, podemos estar a dar 
informação) a mais. 

"Uma vez que o RG PI) passa a 
exigir consentimento para deter-
minados tratamentos de dados, ele 
é essencial para que possamos con-
tinuar a assegurar a sua protecção", 
escreve uina seguradora no e-mail 
que está a enviar aos seus clientes. 
Na verdade, e tal como decorre cio 
regulamento, sempre que existe 
uma relação contratual subjacen-
te, não é necessário pedir este tipo 
de consentimento. E é esse o caso. 
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Ora, seguindo o link enviado-
pela dita seguradora, o cliente 
vai dar a um questionário no 
qual lhe é pedido consentimen-
to para a empresa lhes passar a 
enviar informação sobre ac-
ções comerciais e de marke-
ting, para que possa fornecer os 
dados pessoais a outras empre-
sas do grupo ou para receber 
comunicações para marketing 
directo, inclusive enviadas por 
empresas subcontratadas. 

Nada disto é necessário 
para que a dita seguradora 
continue a prestar os serviços 
para os quais foi contratada, 
afirma Clara Guerra. Pelo con-
trário, "fazer alguma coisa, é 
legitimar algo que a empresa 
não estava autorizada a fazer", 
neste caso o envio de informa-
ção que pode nem sequer ter 
que ver com o serviço queestá 
a prestar, sublinha a responsa-
yd. E é, claramente, uma situa-
ção em que, aderindo ao que é 
pedido, estamos provavelmen-
te a ir mais longe do que pre-
tendemos, perante a ameaça, 
nas entrelinhas, de vira perder 
informação importante. ■ 

Uma seguradora 
pede o 
consentimento 
alegando que é 
essencial para 
continuar 
a assegurar 
o segurado. 

REGULAMENTO 

Quando é que é 
dispensado o 
consentimento? 

Há casos em que as empresas e 

outras entidades não são obri-
gadas a pedir o consentimento 

para usar os dados pessoais. 

CONSENTIMENTO 
JÁ RESPEITOU 
O REGULAMENTO 
Se anteriormente já foi dado um 
consentimento não será preciso 
repetir, mas apenas se tiverem 
sido respeitadas as novas exigên-
cias do regulamento, ou seja, que 
o consentimento tenha sido dado 
através de "um acto positivo cla-
ro que indique uma manifestação 
de vontade livre, específica, infor-
mada e inequívoca". O consenti-
mento tácito não serve. 

EXISTÊNCIA 
DE UM CONTRATO 
Se existir uma relação contratual 
entre uma determinada entidade 
e o titular dos dados, então não é 
necessário que este dê consenti-
mento para que os seus dados pes-
soais sejam utilizados, porque isso 
já decorre da própria existência do 
contrato. Ou seja, o tratamento é 
lícito se for necessário para a exe-
cução de um contrato no qual o ti-
tular dos dados é parte, ou para di-
ligências pré-contratuais a pedido 
do titular dos dados, diz o regula-
mento. Não serve, no entanto, para 
actividades paralelas. Por exem-
plo, uma seguradora pode usar os 
dados para comunicações sobre se-
guros, mas não para publicitar um 
hospital que pertença ao mesmo 
grupo empresarial. 

AUTORIDADE PÚBLICA 
O tratamento de dados é também 
possível sem um consentimento 
desde que seja necessário ao exer-
cício de funções de interesse pú-
blico ou ao exercício da autorida-
de pública. Será o caso, por exem-
plo, da Autoridade Tributária, da 
Segurança Social ou do Serviço 
Nacional de Saúde. Pode haver 
também situações de interesse 
público ou casos de saúde públi-
ca, em que não é preciso dar con-
sentimento. 

Quinze organismos públicos gas-
taram, em termos globais, mais de 
meio de milhãO de euros na aqui-
sição de serviços deconsultoria 
para a implementação do novo 
RegulamentáGeral da Protecção 
de Dados.(RGPD). 

De acordo com a análise do 
Negócios aos 17 contratos publi-
cados no Portal Base até esta 
quarta-feira, o valor total ascen-
de a 531,3 mil eums, mais IVA. 

O ~trata mais elevado 
(74.499,99 euros mais IVA) foi 
celebrado pelo Instituto Politéc-
nico do Porto e visou os serviços 
de consultoria da empresa Cesce 
- Soluções inforniáticas para a 
"realização de avaliação do im-
pacto das operações de tratamen-
to de dados a que se refere o art.° 
35.° [avaliação do impacto na pri-
vacidade] do RGPD". 

A entidade que mais dinheiro 
gastou foi, no entanto, o Instituto 
do Emprego e Formação Profis-
sional. Os dois contratos publica-
dos pelo IEFP têm um custo to 
tal de 144 mil euros, mais NA. 
Um deles (69,9 mil euros mais 
IVA) foi assinado para adquirir a 

-"consultoria especializada" da 
PricewaterhouseCoopers. O se-
gundo (74,1 mil euros mais IVA) 
foi celebrado com a Opensoft -
Soluções Informáticas para pro-
ceder à"migração de Java Applet 
(eForms) eencriptação/anonimi-
zação de dados pessoais". 

O terceiro organismo que 
mais gastou neste domínio foi o 
ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa, com um contrato de 63 
mil euros (mais IVA) e visa a 
"consultoria" da empresa B DO 
Consulting "para adaptação e 
cumprimento do RGPD" . 

A lista dos contratos dos res-
tantes organismos públicos é 
composta pela Águas do Norte; 
Autoridade de Gestão do PDR 
2020; Serviços Municipalizados  

de Electricidade, Água e Sanea-
mento da Maia; a Gebalis - Ges-
tão do Arrendamento da Habita-
ção Municipal de Lisboa; as Câ-
maras de Mangualde, Pertalva do 
Castelo e Sátão; a Secretaria-Ge-
ral do Ministério da Educação e 
Ciência; a MS - Matosinhos 
Sport Empresa de Gestão e Equi-
pamentos Desportivos e de Lazer, 
a AICEP - Agência de Investi-
mento e Comércio Externo de 
Portugal; a Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde e Auto-
ridade de Supervisão de Seguros 
e Fundos de Pensões. O regulador 
do sector dos seguros e fundos de 
pensões publicou dois contratos 
Com a empresa Direct H it no va-
lor global de 900 euros para ac-
ções de formação. 

Sete contratos 
assinados só este mês 
Sendo certo queamaioria dos 

organismos públicos não publica 
(todos) os seus procedimentos de 
aquisição de bens e serviços no 
Portal Base, e que ainda poderão 
vir a ser publicados mais contra-
tos nas próximas semanas, estes 
dados confirmam, tal como o Ne- 

1 
MIL EUROS 

Valor dos dois 
contratos publicados 
pelo IEFP, o organismo 
que mais gastou em 
consultoria para 
aplicar o RGPD. 

gócios noticiou esta quarta-feira, 
que o sector público ainda está 
muito atrasado na aplicação do 
novo regulamento. 

Dos contratos publicados do 
Portal, sete foram já assinados 
este mês e só quatro foram cele-
brados em 2017: os dois do re{,ru-
lador dos seguros (Março), ISC-
'l'E (Julho) e AICEP (Dezem-
bro). Sete foram celebrados já du-
rante o mês de Maio. 

Recorde-seque até ontem, só 
um organismo (o Alto Comissa-
riado para as Migrações) publi-
cou em Diário da República o 
despacho de nomeação do seu en-
carregado de protecção de dados, 
outra das novidades com mais 
impacto nas organizações intro-
duzidas pelo RGPD. Confronta-
da com esta informação, a Presi-
dência do Conselho de Ministros 
garantiu esta semana que "não é 
caso único". "Entidades públicas, 
tais como a Autoridade Tributá-
ria, o Banco de Portugal, a AI - 
CEP, o IN E, o IAPMEL o Exér-
cito ou o Instituto de Defesa Na.-
cional, entre outras, já designa-
ram os seus encarregados de pro-
teCção de dados, que serão em 
breve publicitados nas respecti-
vas páginas electrónicas, tal como 
é exigido no Regulamento", 
acrescentou. 

Em termos globais; o gabine-
te de Maria Leitão Marques refe-
riu que apesarde a proposta de lei 
que concretiza a aplicação do 
RGPD não estar ainda aprovada, 
"o Governo avançm com um con-
junto de iniciativas que ajudam as 
entidades públicas a aplicaras no-
vas normas". Além de acções de 
formação e de um Manual de. 
Boas Práticas, a PCM destacou a 
aprovação de "orientações técni-
cas para ca adaptar os sistemas de 
informação às exigências do 
RGPD, em matéria de protecção 
de dados". ■  JOÃO D'ESPINEY 

Quinze organismos 
públicos gastam 
mais de meio milhão 
em consultoria 
Até quarta-feira só foram publicados 17 contratos 
no Portal Base para aquisição de serviços de 
consultoria para implementar o RGPD. 
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negados 

Entrevista a 
José Soares 
"A forma como 
trabalhamos não é 
funcional" 
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O que os mais velhos 
dão às empresas 
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FIM-DE-SE Sexta-feira, 25 de Maio de 2018 Diário Ano XVI N.o 3754 2.90 

Director André Veríssimo Director adjunto Celso Filipe 

negociosept 

Nova lei de 
dados cria 
perigo de 
"phishing" 
Consultoria  Quinze organismos públicos gastaram 
mais de meio milhão  Regulamento  Saiba quando é 
dispensado o consentimento para usar dados 
ECONOMIA 12 e 13 

Ex-accionista da 
INAPA condenado 
por manipulação 
do mercado 
MERCADOS 25 

Os candidatos à 
sucessão de Costa 
que florescem na rosa 
PRIMEIRA LINHA 4 a 6 e EDITORIAL ECONOMIA 14 e 15 

Constáncio 
recusa 
falar 
sobre 

dívida no 
Parlamento 

Vice do BCE 
diz que precisa 

de dois anos para 
estudar o terna antes 

de se pronunciar. 

ECONOMIA 16 

Publicidade 

Combustíveis 
Transportes 
de passageiros 
exigem gasóleo 
profissional 
EMPRESAS 18 

Publicidade 

'IMOD  _ 
DEPROMOÇÃO 
DO  ESPIREnd 
EMPRESARIAL 
StAC. 

29 MAIO 
DE 2018 

14H30 

• , 
Sessão de Divulgação 

dos Resultados do 
PROiro 

k. 

INovaçAD, JOVem e EMpraAndedorlsmo 

PALPARNEgitDEANEGÓCIOS 
tocai: Auditório tapinha Serafim. Departamento 

de Eng.' Civil da Universidade de Coimbra 

EXPECTATIVAS FUTURAS 
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IDEIAS_OE r  
NEGOCIO 

PatUdpei  Mfls informaçães consulte: 
WWW.IMOVEMAPEMETA,PT 

""1.11-  10.21520 111117.7.-- 

Governo 
avança com 
mexidas 
no banco 
de horas 
Contratos de trabalho 
temporário limitados 
a seis renovações. 

BAKER -unix 
÷"Audit  •  Tax . Advisory 

Ily.p: 
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Baixo índice de execução do Centro 2020 preocupa comissão regional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bbb44eb6

 
Fri, 25 May 2018 20:33:29 +0200
 
A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019.
 
No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na sede da CCDRC, em Coimbra, Ana
Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos projetos apoiados no âmbito do
Programa Operacional Centro (POC) 2020.
 
"Houve uma fase de arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso,
recordou.
 
A presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada".
 
Assinalando que os autarcas e os demais representantes das entidades presentes na reunião do
Conselho Regional (a que preside o socialista João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC,
Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas "uma nota de preocupação".
 
"Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou.
 
No próximo ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há
1.400 milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão
executados e não podemos mexer", acrescentou.
 
"Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não podemos mexer" nesse dinheiro,
esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos autarcas da região no processo de
negociação da reprogramação.
 
Para João Azevedo, tratou-se de "uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho
Regional ter "reagido muito positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório
da CCDRC.
 
"Conseguimos ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva
às autarquias e outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da
execução no tempo que falta para terminar o Centro 2020.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, voltou a
criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal 2020.
 
"Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta para o
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PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado para
reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD.
 
A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no sentido de
equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro, promovendo um
intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo", reconhece,
realçando "os resultados obtidos".
 
Recomendados para si
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Baixo índice de execução do Centro 2020 preocupa comissão regional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/05/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c47a4a

 
2018-05-25 19:24
 
A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019. No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na
sede da CCDRC, em Coimbra, Ana Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos
projetos apoiados no âmbito do Programa Operacional Centro (POC) 2020. "Houve uma fase de
arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso, recordou. A
presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada". Assinalando que os autarcas e os demais
representantes das entidades presentes na reunião do Conselho Regional (a que preside o socialista
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a
reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC, Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas
"uma nota de preocupação". "Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou. No próximo
ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há 1.400
milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão executados e
não podemos mexer", acrescentou. "Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não
podemos mexer" nesse dinheiro, esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos
autarcas da região no processo de negociação da reprogramação. Para João Azevedo, tratou-se de
"uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho Regional ter "reagido muito
positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório da CCDRC. "Conseguimos
ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva às autarquias e
outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da execução no tempo
que falta para terminar o Centro 2020. Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu,
António Almeida Henriques, voltou a criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal
2020. "Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta
para o PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado
para reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico
responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD. A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no
sentido de equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro,
promovendo um intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo",
reconhece, realçando "os resultados obtidos".
 
Lusa
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111  A “redefinição” 
do Programa Operacio-
nal (PO) Regional do 
Centro, que resultou de 
uma reunião realizada 
ontem na sede da Comis-
são de Coordenação e De-
senvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC), vai 
levar a que sejam inves-
tidos mais 500 milhões 
de euros no apoio a pro-
jetos empresariais e 300 
milhões para a Ciência. 
Assim, a reprograma-
ção, que “satisfez todos 
os agentes da região”, 
vem dar resposta a duas 
grandes preocupações 
do Centro: a competiti-
vidade empresarial e à 
qualificação científica e 
técnica.

“Com esta reorgani-
zação, o PO não perde 
nem ganha verbas. Re-
alocámos fundos entre 
‘gavetas’. Algumas destas 
‘gavetas’ delas estavam 
vazias… Já não tínhamos 
verbas para as empresas 
e para a ciência e assim 
vamos poder continuar 

a apoiar estes setores”, 
afirmou Ana Abrunho-
sa. Para compensar a re-
programação, explicou 
a presidente da CCDRC, 
“foram alocadas verbas 
de instrumentos finan-
ceiros que não estavam 
sobrecarregados, nome-
adamente no FEDER”. “A 
banca tem liquidez e está 

a emprestar dinheiro às 
empresas e, nesse sen-
tido, este instrumento 
não era tão necessário”, 
adiantou

Fraco índice de execução 
preocupa responsáveis

A presidente da CCDRC, 
Ana Abrunhosa, mos-
trou-se preocupada com 

a reduzida taxa de execu-
ção do Centro 2020. Os 
14 por cento de índice 
de execução dos proje-
tos apoiados pelo Progra-
ma Operacional Centro 
(POC) 2020 levam a que a 
responsável preveja uma 
nova reprogramação fi-
nanceira em 2019.

 “Houve uma fase de ar-

ranque muito lenta e os 
municípios não tiveram 
qualquer culpa. A tran-
sição entre o Quadro de 
Referência Estratégico 
Nacional  (QREN) e o 
Portugal 2020 foi muito 
demorada. Há ainda mui-
to dinheiro que não foi 
executado”, referiu Ana 
Abrunhosa.

Ao lado de João Aze-
vedo, presidente da Câ-
mara de Mangualde e do 
Conselho Regional do 
Centro, a presidente da 
CCDRC frisou que exis-
tem “1.400 milhões de 
euros comprometidos 
que não estão executa-
dos e em que não se pode 
mexer”. “Temos 65 por 
cento do Programa Ope-
racional comprometido 
e não podemos mexer”, 
acrescentou.

Em declarações, após a 
reunião, Ana Abrunhosa 
fez questão de destacar o 
“papel essencial” da As-
sociação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses e do 
presidente do Conselho 

Regional do Centro, João 
Azevedo, nas negocia-
ções da reprogramação. 
“Aqui, não se sentiram 
quaisquer interesses 
partidários. Houve, de 
facto, uma unanimidade 
no combate pelo desen-
volvimento da região”, 
enfatizou a presidente da 
CCDRC.

Já João Azevedo desta-
cou “uma vitória da re-
gião”, confirmada com 
o facto de o Conselho 
Regional ter “reagido 
muito positivamente” à 
apresentação efetuada 
por Ana Abrunhosa no 
auditório da CCDRC.

“Conseguimos ultrapas-
sar algumas debilidades” 
do quadro financeiro, 
o que, na sua opinião, 
reserva às autarquias e 
outras entidades bene-
fi ciárias “uma responsa-
bilidade cada vez maior” 
ao nível da execução no 
tempo que falta para ter-
minar o Centro 2020.
| Bernardo Neto Parra 
com Lusa

Reunião do Conselho Regional decorre no auditório da CCDRC

Reprogramação do PO Regional do Centro 
permite investimento nas empresas e na ciência

DB-Luís Carregã

Página 268



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,20 x 8,18 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 75168083 26-05-2018

66
89

2

Animação de rua é aposta 
da Feira Cultural de Coimbra

Parque Dr. Manuel Braga é mais uma vez palco do certame, que 
decorre entre os dias 1 e 10 de junho e conta com um orçamento 
de 202 mil euros. Mais de 200 expositores dão vida ao evento  >Pág 4

Coimbra
Dez milhões 
vão automatizar 
análises clínicas 
no CHUC >Pág 8

Desporto 
Torneio de futsal 
homenageia 
atleta do 
São João falecido 
em dezembro >Pág 13

Tábua 
300 mil euros para 
requalifi car quartel 
dos Bombeiros 
Voluntários >Pág 10

A limpeza 
das praias

João 
Vaz

Bairro de 
Celas Novo

Diogo 
Cabrita

A rampa 
ascendente

José Manuel 
Pureza

Ainda a nova 
maternidade

Eutanásia 
de Coimbra 
– Segurança

Sem opinião pública? 
Temo que não seja possível

As coleções 
de Louzã 
HenriquesJúlio 

Reis
Norberto 
Canha

Joaquim 
Norberto Pires

Manuel 
Rocha

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras

FRACO ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO 
CENTRO 2020 PREOCUPA REGIÃO
Apenas 14% dos projetos apoiados pelo Programa Operacional Centro (POC) 2020 
foram executados. Situação preocupa Ana Abrunhosa, presidente da CCDRC >Pág 7

diretor: Agostinho Franklin

72894/diarioasbeiras

SÁBADO | DOMINGO
26 | 27 mai. 2018 

0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7503

pessoas 
fe� as
homenagens

Diário As Beiras 
reconhece mérito 
dos atletas da região

Pelo quarto ano consecutivo, o Diário As Beiras, com a ajuda dos seus leitores - e, este ano, de um 

júri de mérito reconhecido - distinguiu os desportistas, treinadores e dirigentes da região numa gala 

abrilhantada pelo apresentador Neno. Os jardins da Quinta das Lágrimas tiveram animação noite 

dentro, num verdadeiro desfi le de estrelas do mundo do desporto regional.

DB-Fotos de Carlos Jorge Monteiro e Luís Carregã

Gente 
Gala animada 
premiou 
melhores 
do desporto
>Págs 15 a 23

Arquivo-Carlos Jorge Monteiro

Coimbra 
Confraria 
da Rainha 
Santa 
Isabel recupera 
obra do séc. XIX >Pág 5
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A reprogramação do Centro
2020, num exercício de reafec-
tação de verbas entre instru-
mentos, vai permitir abrir mais
concursos para a ciência e para
as empresas.  Em simultâneo,
reforça o investimento de pro-
ximidade municipal (investi-
mento territorial) em 268 mi-
lhões de euros.

No final do Conselho Regio-
nal do Centro, que terminou
com amplo consenso sobre a
reprogramação, Ana Abru-
nhosa notou ontem que a com-
petitividade e a ciência «eram
as grandes preocupações»,
áreas em que já «não havia ver-
bas para abrir avisos». Para as
empresas foram conseguidos
210 milhões de euros que, con-
tabiliza a presidente da Comis-
são de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro,
devem traduzir-se em investi-
mentos na ordem dos 500 mi-
lhões. As verbas foram transfe-
ridas de fundos financeiros não
utilizados - do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
(FEDER) -, que seriam para con-
ciliar com dinheiro da banca
para empréstimos. «Como a
banca tem liquidez para em-
prestar, há pouca procura deste
instrumento (…) e canalizámos
paras as empresas». 

Também sem verbas para
avisos estava a ciência – apoios
a laboratórios, projectos de in-
vestigamação e desenvolvi-
mento, programas de doutora-
mento, emprego científico, cur-
sos TESP (Politécnicos), entre
outros.  «Reforçámos em mais
de 300 milhões», até porque
«não vale a pena ter investi-
mento se não conseguimos ter

emprego qualificado», assinalou
a responsável, ao sublinhar a
importância, no emprego cien-
tífico, da transferência de dou-
torados para as empresas.

No que respeita ao investi-
mento territorial de proximi-
dade, mais do interesse dos mu-
nicípios, houve um aumento lí-
quido de 268 milhões, o que
deve propiciar um investimento

global na ordem dos 315 mi-
lhões. Aqui, nas principais tipo-
logias de acção, destaque para
“saúde, escolas e património
cultural e natural” com 57 mi-
lhões, “património e promoção
turística” (11 milhões), “eficiência
energética” (14), ou “mobilidade
urbana e cidade inteligentes” (in-
cluindo descarbonização), com
60 milhões. 

Ana Abrunhosa destacou
ainda o investimento territorial
local, que também estava sem
verbas e conta agora com um
reforço de 68 milhões. Trata-se
dos incentivos ao empreende-
dorismo e ao emprego (peque-
nos projectos, até 234 mil euros)
e de apoio à contratação. Para
os projectos em territórios de
baixa densidade haverá 20 mi-
lhões de euros.

João Azevedo, que tal como
Ana Abrunhosa elogiou o papel
nas negociações da Associação
Nacional de Municípios Portu-
gueses, considerou a reprogra-
mação «uma vitória da região».
O presidente do Conselho Re-
gional e autarca de Mangualde
disse que foram ultrapassadas
algumas debilidades do quadro
financeiro, o que, na sua opinião,
reserva às autarquias e outras
entidades beneficiárias «uma
responsabilidade cada vez
maior» ao nível da execução no
tempo que falta para terminar
o Centro 2020.|

No final da reunião, Ana
Abrunhosa revelar-se-ia
preocupada com a reduzida
taxa de execução do Centro
2020, prevendo nova repro-
gramação financeira em
2019. Mas aí já com opera-
ção de limpeza, com análise
de quem tem, ou não, capa-
cidade de execução e, em
consequência, com reafec-
tação de verbas.
Antes desta reprogramação
não houve operação de lim-

peza porque, explicou, a
transição entre o QREN e o
Portugal 2020 foi muito de-
morada, num processo em
«os municípios não tiveram
qualquer culpa».
Actualmente os índices de
execução dos projectos
apoiados no âmbito do Pro-
grama Operacional Centro
rondam os 14%. «Há 1.400
milhões de euros compro-
metidos» em projectos de
diversas áreas, mas que

«não estão executados e
não podemos mexer»,
acrescentou. Quem «está
verdadeiramente a executar
são as empresas», registou a
responsável, ao apontar
baixas execuções nas uni-
versidades, politécnicos,
municípios e administração
central local (administra-
ções regionais), mas ao no-
tar também que há proces-
sos em concursos ou em
Tribunal de Contas. |

Baixa taxa de execução preocupa CCDRC

Centro 2020 volta a ter
verbas para as empresas
Reprogramação Centro 2020 volta a poder abrir avisos para empresas e sector
da ciência. Proximidade territorial sai reforçada em 268 milhões de euros

Ciência reforçada em cerca de 300 milhões de euros
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DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas
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Dez anos depois do crime, acabaram-se os
recursos e Carlos Bruno foi esta quinta-feira
encaminhado para o Estabelecimento Prisional
de Coimbra para cumprir a pena de 12 anos e
meio. Homicida provocou acidente e deixou a
namorada no carro em chamas Página 24

Feira Cultural
vai ter mais
animação de rua
Coimbra | P5

Comerciantes
desesperam com
estacionamento
Quebra-Costas  | P2

CENTRO 2020 VOLTA A TER
MILHÕES PARA EMPRESAS

Preso 10 anos
depois de matar
a namorada

Mega simulacro
testou meios

Exercício na fábrica Aquinos, na Zona Industrial de Tábua, envolveu cerca de
170 operacionais de diferentes corporações do distrito  Página 14

Centro 2020 volta a poder abrir avisos para empresas e sector da ciência. Proximidade territorial sai reforçada em 268
milhões de euros segundo foi ontem anunciado por Ana Abrunhosa, no final da reunião do Conselho Regional  Página 7

Barragem do Lapão
recebe obras
de 5 milhões
Mortágua | P11

Eutanásia coloca
PSD de Coimbra
contra Rui Rio
Política | P4

FERREIRA SANTOS
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Melhoria e expansão da "Mangualde Rede Wireless"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da01063e

 
O projeto de disponibilização de redes Wi-Fi consistiu em dotar zonas específicas da cidade e do
concelho com acesso livre à Internet. Os locais, escolhidos estrategicamente, são zonas com maior
afluência de munícipes e turistas onde o serviço será útil aos mesmos. O investimento para o projeto
foi aprovado em 72.936,00 euros. Ao dotar estes espaços com este serviço, garante-se um melhor
uso dos mesmos e permite, ao mesmo tempo, que a mais-valia que o serviço representa os revista de
outra atratividade e modernidade, sobretudo para os turistas que procuram e que visitam os locais
escolhidos para a instalação.
 
LOCAIS INTERVENCIONADOS
 
Tal como já foi referido, os locais intervencionados foram escolhidos estrategicamente, consoante a
afluência de munícipes e turistas e a utilidade.
 
Câmara Municipal / Largo do Rossio - espaços utilizados diariamente por centenas de munícipes e
turistas, onde se localiza o posto de turismo e as maiores lojas de comércio tradicional;
Abrunhosa-a-Velha - localidade muito bem apresentada e arranjada, onde se localiza uma unidade
hoteleira;
Mercado Municipal / Gare dos Autocarros - locais frequentados por um elevado número de munícipes e
turistas;
Praia - local com bastante afluência, sobretudo durante a época balnear;
Senhora do Castelo - ex-líbris do concelho, procurado por centenas de visitantes.
Largo das Carvalhas - Largo emblemático da Cidade. Já a pensar no novo conceito de Smart Cities
será reconvertido no âmbito da Regeneração Urbana de Mangualde, num espaço multiusos onde
decorrerá a feira quinzenal e onde se realizarão os grandes eventos culturais da cidade. Encontram-se
aqui instaladas a junta de freguesia de Mangualde e a Casa das Associações que acolhe diversas
Associações do Concelho.
 
PROGRAMA VALORIZAR
 
O programa Valorizar consiste no seguinte no apoio a projetos e iniciativas que tenham em vista a
regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e a valorização turística
do património cultural e natural do país.
 
WIFI4EU A DECORRER
 
Está a decorrer uma outra iniciativa, o WIFI4EU, que está aberta aos organismos do setor público dos
estados-membros da União Europeia e à qual o Municipio de Mangualde já concorreu. Cada Municipio
poderá obter um voucher no valor de 15 mil euros. Esta iniciativa está em fase de seleção.
 
O objetivo é dotar outras zonas ainda não intervencionadas de rede Wi-Fi.
 
.
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Baixo índice de execução do Centro 2020 preocupa comissão regional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/05/2018

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=854128bb

 
A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana
Abrunhosa, mostrou-se hoje preocupada com a reduzida taxa de execução do Centro 2020, prevendo
nova reprogramação financeira em 2019.
 
No final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, na sede da CCDRC, em Coimbra, Ana
Abrunhosa disse que rondam os 14% os índices de execução dos projetos apoiados no âmbito do
Programa Operacional Centro (POC) 2020.
 
"Houve uma fase de arranque muito lenta e os municípios não tiveram qualquer culpa" nesse atraso,
recordou.
 
A presidente da CCDRC sublinhou que "a transição entre o Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e o Portugal 2020 foi muito demorada".
 
Assinalando que os autarcas e os demais representantes das entidades presentes na reunião do
Conselho Regional (a que preside o socialista João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu) ficaram satisfeitos com a reafetação das verbas ao abrigo da reprogramação do POC,
Ana Abrunhosa assumiu aos jornalistas "uma nota de preocupação".
 
"Há ainda muito dinheiro que não foi executado", lamentou.
 
No próximo ano, "temos de fazer um exercício e voltar a reafetar verbas", já que, neste momento, "há
1.400 milhões de euros comprometidos" em projetos de diversas áreas, mas que "não estão
executados e não podemos mexer", acrescentou.
 
"Temos 65% do Programa Operacional comprometido e não podemos mexer" nesse dinheiro,
esclareceu a professora universitária, que elogiou o trabalho dos autarcas da região no processo de
negociação da reprogramação.
 
Para João Azevedo, tratou-se de "uma vitória da região", confirmada com o facto de o Conselho
Regional ter "reagido muito positivamente" à apresentação efetuada por Ana Abrunhosa no auditório
da CCDRC.
 
"Conseguimos ultrapassar algumas debilidades" do quadro financeiro, o que, na sua opinião, reserva
às autarquias e outras entidades beneficiárias "uma responsabilidade cada vez maior" ao nível da
execução no tempo que falta para terminar o Centro 2020.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, voltou a
criticar a posição do Governo no processo negocial do Portugal 2020.
 
"Apesar das consequências negativas das orientações gerais do Governo, a solução proposta para o
PO Centro permite-nos continuar a considerar este programa como o instrumento adequado para
reforçar a criação de valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico

Página 274



responsável, industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional", ressalva o
autarca do PSD.
 
A autoridade de gestão do programa "desenvolveu (...) um significativo esforço no sentido de
equilibrar as orientações gerais do Governo com as necessidades da região Centro, promovendo um
intenso diálogo com os municípios e os restantes atores, ao contrário do Governo", reconhece,
realçando "os resultados obtidos".
 
Maio 26, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Marchas populares voltam a Mangualde - Farol da Nossa Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dfcb4393

 
Na noite de 17 de Junho, as ruas mangualdenses vão, mais uma vez, encher-se de cor, música e
muita animação com as tradicionais Marchas Populares. Pelas 21h30, os grupos saem em desfile do
Largo Dr. Couto (Câmara Municipal) em direcção à Rotunda da Casa do Povo, sentido ascendente.
 
No sentido descendente dá-se início às actuações das marchas, seguindo depois em direcção ao
Mercado Municipal (paragem de autocarros), onde termina o desfile. A iniciativa é organizada pela
Câmara Municipal de Mangualde.
 
As coreografias que vão assinalar esta época de Santos Populares vão ser protagonizadas pelas
Marchas da União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, Marchas Populares
de Alcafache, Marchas S. Pedro entre os Santos Populares/Espinho, Marchas Populares de Quintela de
Azurara, Marchas da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Marchas Populares Mesquitela /
Mourilhe e Marchas da Associação Mangualde Azurara.
 
A noite terá ainda a gastronomia típica dos Santos Populares, com as Tasquinhas Típicas, e muita
animação.
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70º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DO 2CV  IMPULSIONA A GEMINAÇÃO ENTRE
MANGUALDE E LEMPDES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/05/2018

Meio: Notícias de Viseu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b5273f70

 
No âmbito do 70º aniversário do 2CV e do projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes,
estiveram presentes em Lempdes (França), membros do "Club des Amis de la 2CV". Aste grupo, bem
como a Henri Gisselbrecht, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes, juntou-se João Azevedo,
Presidente da autarquia mangualdense.
 
Durante o evento, discursou o Presidente da Câmara de Lempdes e o Presidente da Câmara de
Mangualde, onde demonstraram o reconhecimento a todos aqueles que têm trabalhado em prol desta
união. Os discursos foram acompanhados de tradução, por forma a aproximar aqueles que se
encontravam presente.
 
"70 anos num documento que representa a história de uma terra onde esteve o criador do 2CV, e uma
terra onde se fabricou o 2CV. Essa história não pode ser apagada! Tem que ser uma história mantida
durante as próximas décadas. (...) Também permitiu que uma terra como Mangualde tivesse uma
marca que permitisse a criação de milhares de postos de trabalho. Esta marca representa não só o
passado, mas também o futuro" - João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
"Estou muito feliz hoje e agradeço a presença de todos (...) 1300 quilómetros separam as nossas
cidades, mas muitas coisas nos aproximam. (...) Fora a paixão pelo 2CV, temos consciência de que
temos muito mais em comum. As duas cidades são de tamanho quase idêntico, ambas situadas em
zonas de meia montanha, com uma grande vida cultural e de vida associativa." - Henri Gisselbrecht,
Presidente da Câmara Municipal de Lempdes.
 
A ideia de geminação entre as duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas
cidades - o "Club 2CV de Mangualde" e o "Club des Amis de La 2CV" -, que se dirigiram às respetivas
autarquias para proporem a ideia, desde logo aceite.
 
HISTÓRIA DAS DUAS CIDADES LIGADA AO 2CV
 
Lempdes é considerada a "cidade berço" do 2CV. Era em Lempdes que o criador do carro residia,
sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho. Pierre Boulanger, engenheiro de formação,
tinha assumido a direção da Citroën a pedido da Michelin, proprietária da marca. O seu projeto sempre
fora de conceber um carro que fosse barato e económico para que um maior número de franceses
pudesse aceder ao prazer de se deslocarem em automóvel. A segunda guerra mundial veio
interromper este projeto, que só se concretizaria em 1948 com a apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris, em outubro desse ano. Pierre Boulanger faleceu, ironia do destino, num acidente
de carro, em 1950, sendo sepultado em Lempdes.
 
Mangualde, por sua parte, ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido
produzido o último exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia, a 27 de julho de 1990. A realização
da Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica
lembrando este facto faz com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este
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facto.
 
Mai 27 2018
 
editor
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Autarquia celebra o Dia da Criança
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
Decorre no próximo dia 3 de junho, domingo, o evento de comemoração do Dia da Criança em
Mangualde. Este ano, o programa promete um dia repleto de animação, em que o objetivo é juntar as
famílias e conviver. Para os mais pequenos, a grande aposta deste ano são os vários insufláveis
gigantes, com o tema do Pokemón, dos Vikings e do Spongebob.
 
Com o propósito de querer enaltecer o papel da família na vida de uma criança, o Município de
Mangualde e as Juntas de freguesia do concelho preparam um dia especial para comemorar este dia
tão especial. As atividades previstas pretendem promover os laços familiares, bem como mobilizar
toda a sociedade para a causa comum da inclusão social.
 
Programação
 
Início 10h00
 
Aula de Fightteam
 
Generation Fit Center
 
Aula de Zumba
 
Ginasium
 
Aula de Dança com crianças
 
Nancy Centro de Estudos Musicais
 
Prova de Orientação para pais e Filhos
 
Clube de Orientação de Viseu Natura
 
BTT
 
Azurbike Mangualde Team
 
Piquenique em família
 
15h00
 
Insufláveis Gigantes
Pinturas faciais, modelagem de balões, música e muita diversão
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28 Maio, 2018
 
José Silva
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Maior maratona mototurística da Europa passa por Mangualde
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca
presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que
vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais
de 2000 participantes.
 
Os 2150 participantes vindos de 13 Países, começam a chegar ao concelho de Mangualde (vindos de
Gouveia) 6ª feira, 1 de junho, pelas 13h05. Durante 6 horas é possível ver chegar e apreciar as mais
de 2000 motos estacionadas.
 
Cada grupo está separado por 20 minutos, e cada participante vai poder saborear a simpatia oferecida
pela Câmara Municipal de Mangualde. Seguidamente farão uma passagem pela Praia de Mangualde,
onde estará um check point da organização.
 
Os participantes estão também convidados a passarem pelo monte da Srª do Castelo, não só para
contemplarem o património mas também a fantástica paisagem.
 
Mangualde fica assim na rota do maior evento mototurístico realizado em Portugal.
 
13 Países representados
 
Para além de Portugal, este evento conta com participantes vindos de mais 12 países: Alemanha,
Canadá, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Macau e Rússia.
 
28 Maio, 2018
 
José Silva
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A FOTO DO LEITOR E A SUA LEGENDA 

Natação. 
Decorreu nas Pis-
cinas Municipais 
de Mangualde 
mais uma edição 
do 'Festival dos 
Pei xin hos'. O 
evento contou 
com a presença 
de mais de urna 
centena de crian-
ças que presta-
ram provas. 

S. MONTEIRO 
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Almeida Henriques 
critica reprogramação 
Fundos comunitários Reduzida taxa de execução do Centro 2020, pode levar
a nova reprogramação financeira em 2019
No dia em que o Conselho Re-
gional do Centro voltou a reu-
nir, o presidente da Câmara
Municipal de Viseu, Almeida
Henriques, criticou mais uma
vez, em comunicado, a posição
do Governo no processo ne-
gocial do Portugal 2020.

O autarca refere que “a pro-
posta de reprogramação do
Governo está orientada para a
resolução de problemas de
equilíbrio orçamental nas
áreas da educação e do traba-
lho, reduzindo o impacto es-
trutural dos fundos estruturais
e de investimento em favor de
despesas e actividades corren-
tes destes ministérios, para de
forma perversa maquilhar as
contas públicas e apresentar
resultados artificiais no déficit
das contas públicas”.

Defende ainda que “não va-
loriza o reforço da coesão do
território, concentrando recur-
sos financeiros nas regiões
mais ricas para viabilizar o
apoio à mobilidade através de
sistemas de transporte pesado

nas áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto”, subli-
nhando que “a orientação do
Governo vai no sentido de tirar
aos pobres para dar aos ricos”.

Apesar disso, continua a
considerar o Centro 2020 “um
instrumento adequado para
reforçar a criação de valor e a
transferência de conheci-
mento, promover um tecido
económico responsável, in-
dustrializado e exportador,
captar e reter talento qualifi-
cado e inovador, reforçar a
coesão territorial, estruturar
uma rede policêntrica de ci-
dades de média dimensão, dar
vida e sustentabilidade a in-
fra-estruturas existentes e
consolidar a capacitação ins-
titucional”, ressalva o autarca
do PSD.

A presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa,
mostrou-se preocupada com
a reduzida taxa de execução
do Centro 2020, prevendo

nova reprogramação finan-
ceira em 2019.

A presidente da CCDRC su-
blinhou que “a transição entre
o Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional (QREN) e o
Portugal 2020 foi muito de-
morada”.

Assinalando que os autarcas
e os demais representantes das
entidades presentes na reunião
do Conselho Regional (a que
preside o socialista João Aze-
vedo, presidente da Câmara de
Mangualde, no distrito de Vi-
seu) ficaram satisfeitos com a
reafectação das verbas ao
abrigo da reprogramação do

POC, Ana Abrunhosa assumiu
aos jornalistas que “há ainda
muito dinheiro que não foi
executado”.

No próximo ano, “temos de
fazer um exercício e voltar a
reafectar verbas”, já que, neste
momento, “há 1.400 milhões
de euros comprometidos” em
projectos de diversas áreas,
mas que “não estão executa-
dos e não podemos mexer”,
acrescentou.

O presidente do Conselho
Regional, o presidente da Câ-
mara de Mangualde, João Aze-
vedo, confirmou uma reacção
“muito positiva” à apresenta-
ção efectuada por Ana Abru-
nhosa no auditório da CCDRC,
em Coimbra.

“Conseguimos ultrapassar al-
gumas debilidades” do quadro
financeiro, o que, na sua opi-
nião, reserva às autarquias e
outras entidades beneficiárias
“uma responsabilidade cada
vez maior” ao nível da execução
no tempo que falta para termi-
nar o Centro 2020. |

Almeida Henriques
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O presidente da Câmara de Viseu volta a criticar a proposta de reprogramação dos fundos comunitários adiantando que
esta “não valoriza o reforço da coesão do território, concentrando recursos financeiros nas regiões mais ricas Página 3

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

GOVERNO “TIRA AOS POBRES
PARA DAR AOS RICOS”

Depois da subida, viseenses festejaram o título da 2.ª Divisão com goleada (7-0) caseira sobre o Eléctrico. Página 17

Viseu 2001 sagra-se
campeão nacional

Freguesias
aplaudem arte
nas suas ruas
Em Viseu | P2

Quinta do Bil e
D.A.M.A vão 
actuar na feira
São Mateus | P3

Comandante
quer ter 90
bombeiros  
Voluntários | P5

Saborear 
a primeira 
cereja da 
Europa 
Em Resende | P14

Expofacic
cresce em 
100 mil euros
Cantanhede | P15

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5510  28  DE MAIO DE 2018  SEGUNDA-FEIRA  |  0,65 €
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“Mangualde 
Rede Wireless” 
foi melhorada
Investimento Largo do Rossio, Mercado Municipal 
e Senhora do Castelo são algumas das zonas intervencio-
nadas
A 'Mangualde Rede Wireless'
foi melhorada e expandida, a
par do programa Valorizar,
uma linha de apoio à disponi-
bilização de redes Wi-fi nas
ruas de Mangualde.

O projecto de disponibiliza-
ção de redes Wi-Fi consistiu
em dotar zonas específicas da
cidade e do concelho com
acesso livre à Internet. Os lo-
cais, escolhidos estrategica-
mente, são zonas com maior
afluência de munícipes e tu-
ristas onde o serviço será útil
aos mesmos. O investimento
para o projecto foi aprovado
em quase 73 mil euros. 

Ao dotar estes espaços com
este serviço, a autarquia con-
seguir um melhor uso dos
mesmos e permite, ao mesmo
tempo, que a mais-valia que o
serviço representa os revista
de outra atractividade e mo-
dernidade, sobretudo para os
turistas que procuram e que
visitam os locais escolhidos
para a instalação.

Os locais intervencionados
foram a Câmara Municipal /
Largo do Rossio, Abrunhosa-
a-Velha Mercado Municipal /
Gare dos Autocarros, Praia, Se-
nhora do Castelo e Largo das

Carvalhas.
Já a pensar no novo conceito

de Smart Cities será reconver-
tido no âmbito da Regenera-
ção Urbana de Mangualde,
num espaço multiusos onde
decorrerá a feira quinzenal e
onde se realizarão os grandes
eventos culturais da cidade.
Encontram-se ali instaladas a
junta de freguesia de Man-
gualde e a Casa das Associa-
ções que acolhe diversas as-
sociações do concelho.

WIFI4EU a decorrer
Está a decorrer uma outra

iniciativa, o WIFI4EU, que está
aberta aos organismos do sec-
tor público dos estados-mem-
bros da União Europeia e à
qual o Município de Man-
gualde já concorreu. Cada Mu-
nicípio poderá obter um vou-
cher no valor de 15 mil euros.
Esta iniciativa está em fase de
selecção. O objectivo é dotar
outras zonas ainda não inter-
vencionadas de rede Wi-Fi. |

Mangualde vai ter melhor e mais rápido acesso à internet

DR
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Animação e diversão para assinalar o Dia da Criança em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018

Meio: Emissora das Beiras Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2b761d8

 
28.05.2018 |
 
O Município de Mangualde e as Juntas de freguesia do concelho estão a preparar um dia especial.
 
Assim, decorrerá no próximo dia 3 de junho, domingo, o evento de comemoração do Dia da Criança,
entre as 10h e as 19h, no Monte da Nossa Senhora do Castelo, em Mangualde.
 
Este ano, "o programa promete um dia repleto de animação, em que o objetivo é juntar as famílias e
conviver. Para os mais pequenos, a grande aposta são os vários insufláveis gigantes, com o tema do
Pokemón, dos Vikings e do Spongebob".
 
As atividades previstas, com entrada livre, pretendem "promover os laços familiares, bem como
mobilizar toda a sociedade para a causa comum da inclusão social".
 
28 Maio, 2018
 
Emissora das Beiras
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20º Portugal de Lés-a-Lés com passagem em Mangualde a 1 de Junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=915908ee

 
No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca
presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que
vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais
de 2000 participantes.
 
Os 2150 participantes vindos de 13 Países, começam a chegar ao concelho de Mangualde (vindos de
Gouveia) 6ª feira, 1 de junho, pelas 13h05. Durante 6 horas é possível ver chegar e apreciar as mais
de 2000 motos estacionadas.
 
Cada grupo está separado por 20 minutos, e cada participante vai poder saborear a simpatia oferecida
pela Câmara Municipal de Mangualde. Seguidamente farão uma passagem pela Praia de Mangualde,
onde estará um check point da organização.
 
Os participantes estão também convidados a passarem pelo monte da Srª do Castelo, não só para
contemplarem o património mas também a fantástica paisagem.
 
Mangualde fica assim na rota do maior evento mototurístico realizado em Portugal.
 
13 Países representados
 
Para além de Portugal, este evento conta com participantes vindos de mais 12 países: Alemanha,
Canadá, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Macau e Rússia.
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Dia da Criança vai ter muita animação em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72c4b4a6

 
Decorre no próximo dia 3 de junho, domingo, o evento de comemoração do Dia da Criança em
Mangualde. Este ano, o programa promete um dia repleto de animação, em que o objetivo é juntar as
famílias e conviver. Para os mais pequenos, a grande aposta deste ano são os vários insufláveis
gigantes, com o tema do Pokemón, dos Vikings e do Spongebob.
 
Com o propósito de querer enaltecer o papel da família na vida de uma criança, o Município de
Mangualde e as Juntas de freguesia do concelho preparam um dia especial para comemorar este dia
tão especial. As atividades previstas pretendem promover os laços familiares, bem como mobilizar
toda a sociedade para a causa comum da inclusão social.
 
Programação
 
Início 10h00
 
Aula de Fightteam - Generation Fit Center
 
Aula de Zumba -Ginasium
 
Aula de Dança com crianças - Nancy Centro de Estudos Musicais
 
Prova de Orientação para pais e Filhos - Clube de Orientação de Viseu Natura
 
BTT - Azurbike Mangualde Team
 
Piquenique em família
 
15h00
 
Insufláveis Gigantes
Pinturas faciais, modelagem de balões, música e muita diversão
 
Tragam a merenda, façam um piquenique em família e desfrutem deste dia especial!
 
.
 
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde acolhe as finais da Taça da Associação de Futebol de Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
O Complexo Desportivo de Mangualde (Campo Conde Anadia e Estádio Municipal) recebe esta quinta-
feira, dia 31 de maio, as finais da Taça da Associação de Futebol de Viseu. Esta é uma organização da
Associação de Futebol de Viseu e da Câmara Municipal de Mangualde. É um calendário recheado de
jogos, desde os Sub10 aos Sub19. O primeiro encontro começa pelas 10h00 e o último jogo arranca
às 17h15. A entrada é gratuita.
 
O calendário de jogos é o seguinte:
 
Sub10
 
Cracks Lamego X Viseu 2001
 
15:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub11
 
Mortágua X Galfarritos
 
11:45 - Campo Conde Anadia
 
Sub12
 
Académico Viseu X Académico Viseu "b"
 
10:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub13
 
Académico Viseu X Vale Açores
 
17:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub15
 
Académico Viseu X Sampedrense
 
15:00 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub17
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CD Tondela X Mortágua
 
10:30 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub19
 
CD Tondela X Oliveira de Frades
 
17:15 - Estádio Municipal de Mangualde
 
29 Maio, 2018
 
José Silva
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"Caminhos do Bom Sucesso" em Mangualde
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
A Câmara Municipal de Mangualde promoveu, no passado domingo, dia 27, uma visita aos Caminhos
do Bom Sucesso, em S. João da Fresta. Cerca de 50 pessoas participaram nesta visita gratuita.
 
Estiveram presentes no evento o Vice Presidente do Município, Dr. Elísio Oliveira e o Presidente da
Junta de Freguesia de São João da Fresta, Jorge Coelho. A organização do evento esteve a cargo da
Câmara Municipal de Mangualde e da Junta de Freguesia de São João da Fresta.
 
Esta iniciativa inseriu-se nos Percursos Pedestres  Mangualde em Movimento , promovidos pela
autarquia mangualdense. Incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais
objetivos do projeto  Mangualde em Movimento .
 
29 Maio, 2018
 
José Silva
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INICIATIVA No ano em que
assinala 20 anos de existência,
a maior maratona mototurís-
tica da Europa marca presença
em Mangualde. 

Superando, uma vez mais, to-
das as expectativas de adesão,
a caravana que vai cumprir
1160 quilómetros entre Faro e
Felgueiras, de 30 de Maio a 2
de Junho, contará com mais de
2000 participantes.

Os 2150 participantes vindos
de 13 países, começam a chegar
ao concelho de Mangualde
(vindos de Gouveia) na pró-
xima sexta-feia, dia 1 de Junho,
pelas 13h05. Durante seis  horas
é possível ver chegar e apreciar
as mais de 2000 motos esta-
cionadas.

Cada grupo está separado
por 20 minutos, e cada partici-

pante vai poder saborear a sim-
patia oferecida pela Câmara

Municipal de Mangualde. De
seguida, o grupo fará uma pas-
sagem pela Praia de Man-
gualde, onde estará um check
point da organização.

Os participantes estão tam-
bém convidados a passarem
pelo monte da Senhora do Cas-
telo, não só para contempla-
rem o património mas também
a fantástica paisagem.

Mangualde fica assim na rota
do maior evento mototurístico
realizado em Portugal.

Para além de Portugal, este
evento conta com participantes
vindos de mais 12 países: Ale-
manha, Canadá, Bélgica, Espa-
nha, França, Holanda, Ingla-
terra, Irlanda, Itália, Luxem-
burgo, Macau e Rússia.|

Maratona “Portugal de Lés-a-Lés”
passa sexta-feira por Mortágua 

Maratona arranca amanhã de Faro

DR
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Mangualde é palco das finais da Taça da Associação de Futebol de Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f69c3ae6

 
O Complexo Desportivo de Mangualde (Campo Conde Anadia e Estádio Municipal) recebe esta quinta-
feira, dia 31 de maio, as finais da Taça da Associação de Futebol de Viseu. Esta é uma organização da
Associação de Futebol de Viseu e da Câmara Municipal de Mangualde.
 
É um calendário recheado de jogos, desde os Sub10 aos Sub19. O primeiro encontro começa pelas
10h00 e o último jogo arranca às 17h15. A entrada é gratuita.
 
O calendário de jogos é o seguinte:
 
Sub10
 
Cracks Lamego X Viseu 2001
 
15:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub11
 
Mortágua X Galfarritos
 
11:45 - Campo Conde Anadia
 
Sub12
 
Académico Viseu X Académico Viseu "b"
 
10:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub13
 
Académico Viseu X Vale Açores
 
17:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub15
 
Académico Viseu X Sampedrense
 
15:00 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub17
 
CD Tondela X Mortágua
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10:30 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub19
 
CD Tondela X Oliveira de Frades
 
17:15 - Estádio Municipal de Mangualde.
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20ºPortugal Lés a Lés na estrada quarta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Magazine Serrano Online Autores: Sofia Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=29092

 
20ºPortugal Lés a Lés na estrada quarta-feira
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
29 de Maio de 2018
 
14 Views
 
No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca
presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que
vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais
de 2000 participantes.
 
Os 2150 participantes vindos de 13 Países, começam a chegar ao concelho de Mangualde (vindos de
Gouveia) 6ª feira, 1 de junho, pelas 13h05. Durante 6 horas é possível ver chegar e apreciar as mais
de 2000 motos estacionadas.
 
Cada grupo está separado por 20 minutos, e cada participante vai poder saborear a simpatia oferecida
pela Câmara Municipal de Mangualde. Seguidamente farão uma passagem pela Praia de Mangualde,
onde estará um check point da organização.
 
Os participantes estão também convidados a passarem pelo monte da Srª do Castelo, não só para
contemplarem o património mas também a fantástica paisagem.
 
Mangualde fica assim na rota do maior evento mototurístico realizado em Portugal.
 
13 Países representados
 
Para além de Portugal, este evento conta com participantes vindos de mais 12 países: Alemanha,
Canadá, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Macau e Rússia.
 
Por:Mun. Mangualde
 
29 de Maio de 2018
 
Sofia Pacheco
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Finais da Taça da AF de Viseu em Mangualde
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Finais da Taça da AF de Viseu em Mangualde
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
29 de Maio de 2018
 
30 Views
 
O Complexo Desportivo de Mangualde (Campo Conde Anadia e Estádio Municipal) recebe esta quinta-
feira, dia 31 de maio, as finais da Taça da Associação de Futebol de Viseu. Esta é uma organização da
Associação de Futebol de Viseu e da Câmara Municipal de Mangualde. É um calendário recheado de
jogos, desde os Sub10 aos Sub19. O primeiro encontro começa pelas 10h00 e o último jogo arranca
às 17h15. A entrada é gratuita.
 
O calendário de jogos é o seguinte:
 
Sub10
 
Cracks Lamego X Viseu 2001
 
15:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub11
 
Mortágua X Galfarritos
 
11:45 - Campo Conde Anadia
 
Sub12
 
Académico Viseu X Académico Viseu "b"
 
10:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub13
 
Académico Viseu X Vale Açores
 
17:00 - Campo Conde Anadia
 
Sub15
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Académico Viseu X Sampedrense
 
15:00 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub17
 
CD Tondela X Mortágua
 
10:30 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Sub19
 
CD Tondela X Oliveira de Frades
 
17:15 - Estádio Municipal de Mangualde
 
Por:MM
 
29 de Maio de 2018
 
Sofia Pacheco
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João Paulo Rebelo e o "lapso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.ruadireita.pt/editorial/joao-paulo-rebelo-e-o-lapso-23610.html

 
Cometer um lapso significa "que incorreu em erro; significa culpado por falta que se comete, falando
ou escrevendo, por inadvertência, descuido ou falha de memória". A palavra lapso vem do latim
lapsus,a,um, e queria dizer escorregar, desequilibrar-se, escapar-se (das mãos de)".
 
Temos governantes a cometer muitos lapsos. Eles assim o dizem, com João Paulo Rebelo, secretário
de Estado da Juventude e do Desporto - sector no qual nunca houve tanta turbulência e tanta falta de
actuação diplomática e conciliadora ou firme - a referir tratar-se de "um lapso" a sua acumulação do
cargo governativo com a actividade empresarial agricultor produtor de mirtilos.
 
Consabidamente, desde há tempos imemoriais, que errare humanum est. Todavia, se um governante
da res publica é assim atreito a lapsos, faltas, enganos ou erros em assuntos do seu foro privado,
como ter a certeza de que não os comete na sua praxis governativa? E de que esses erros ou faltas
não poderão ser danosos para a imagem do governo que integra ou para o país que co-governa?
 
E porque não aconselhar-se mais com o cauto e sapiente Filipe Pais, seu chefe de gabinete e ex-chefe
de gabinete do presidente da autarquia mangualdense? Não está lá também para isso?
 
(Imagem DR Diário de Viseu, com a nossa vénia)
 
Rua Direita
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Mangualde.Centro de Meios Aéreos reforça quartel da GNR com 21 novos operacionais
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Este conteúdo está bloqueado. Aceite os cookies para o visualizar. Clique para aceitar os cookies
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, visitou hoje o quartel do
Destacamento de Mangualde da GNR, que irá receber os 21 novos elementos da GNR que integram o
CMA (Centro de Meios Aéreos). O autarca mangualdense felicitou esta decisão da Guarda Nacional
Republicana e do Governo, referindo que foram criadas condições infraestruturais com o novo quartel
do Destacamento de Mangualde da GNR.
 
"Esta plataforma de operacionais vem reforçar a segurança e fortalecer Mangualde e a região com
grande incidência na área florestal", referiu o autarca.
 
Vítor Rodrigues, Comandante do Comando Territorial da GNR de Viseu, justifica a escolha do quartel
de Mangualde para acolher parte do dispositivo de combate pelas "excelentes condições" daquele
espaço.
 
O comandante refere que este reforço no distrito se deve "ao reconhecimento por parte da GNR e do
poder político sobre a localização e as condições dos quarteis e também do aeródromo de Viseu". "O
distrito ficou a ganhar com este reforço", sublinha Vítor Rodrigues, acrescentando que acredita que
este verão possa ser "mais tranquilo". "Em tudo o que depender de nós, GNR, estamos prontos, como
sempre estivemos, para fazer o nosso melhor", garante.
 
30 Maio, 2018
 
José Silva
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Câmara de Mangualde vai reforçar a rede wi-fi
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2018-05-30 11:53:39+00:00
 
A Câmara Municipal de Mangualde vai investir 73 mil euros no reforço da rede gratuita de wi-fi no
concelho. O projeto passa por dotar zonas específicas da cidade e do concelho de Mangualde de
acesso livre à Internet, com os locais a serem estrategicamente escolhidos e o equipamento a ser
instalado, principalmente, em zonas com maior afluência de munícipes e turistas. Os responsáveis
pelo Município de Mangualde consideram que este investimento se justifica por ser considerado "uma
mais-valia" que possibilita "atratividade e modernidade", em particular para os turistas que procuram
e que visitam os locais escolhidos para a instalação. A rede Wi-Fi vai ser colocada junta ao edifício da
Câmara Municipal no Largo do Rossio, ainda em Abrunhosa-a-Velha, onde se localiza uma unidade
hoteleira, na zona do Mercado Municipal e na central de camionagem, também junto à praia artificial
de Mangualde, ainda na zona da Senhora do Castelo. Já a pensar no novo conceito de Smart Cities, o
município vai avançar com a instalação de equipamento de rede livre de wi-fi também no Largo das
Carvalhas, espaço que vai ser reconvertido num espaço multiusos, que vai passar a receber a feira
quinzenal e os grandes eventos culturais em Mangualde, além de acolher a Junta de Freguesia de
Mangualde e a Casa das Associações. Esta e outras notícias para ouvir em desenvolvimento na
Estação Diária - 96.8 FM ou em www.968.fm.
 
Estacao Diaria
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