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Ponto do Consumidor
Melanie Magalhães - DECO Coimbra
opiniao@oponto.net

Sénior + Ativo: Consumidor
Informado. Consumidor Protegido
Estima-se que, Em 2050, em Portugal mais de 30% da população terá
mais de 65 anos. Infelizmente, sabemos que em Portugal uma parte
da população sénior se encontra numa situação de maior vulnerabilidade social e económica, necessitando de mais informação para obter
os melhores benefícios que se encontram disponíveis (tarifas sociais,
serviços mínimos bancários…)

Neste sentido, a DECO considera urgente reforçar a informação a formação dos consumidores séniores. Assim, durante o mês de Outubro
e Novembro desenvolvemosa Campanha “Sénior +Ativo: consumidor
informado/ consumidor protegido ”, com o apoio do Fundo para a
Promoção dos Direitos dos Consumidores. As velhices são múltiplas
esclarecemos não só os consumidores com mais de 65 anos mas também
os cuidados informais com mais de 50 anos.
Desta forma, realizar-se-ão, nesse período, workshopsinformativos
sobre vários temas, nomeadamente Saber comprar - Conselhos e
cuidados a ter nas compras; Alerta – práticas enganosas e agressivas;
Serviços essenciais - os seus direitos enquanto sénior; Lar doce lar – os
seus direitos enquanto sénior; lazer e turismo – Direitos e benefícios
para seniores; Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento Ativo; Serviços
Financeiros – cuidados e benefícios para seniores.
A Delegação Regional de Coimbra desenvolveráos respetivosWorkshops
em várias entidades localizadas sua área territorial: Coimbra (Nova
Acrópole, ANAI, Liga dos Combatentes, Câmara Municipal da Lousã,
Fundação ADFP); Viseu (Câmara Municipal de Penedono, Câmara Municipal de Sernancelhe, Câmara Municipal de Vouzela, Câmara Municipal
de Mangualde); Castelo Branco (EAPN-Rede Anti Pobreza, Universidade
Sénior Idanha-a-Nova);Guarda (Universidade Sénior do Sabugal, Aguiar
da Beira no Coração); Aveiro (Junta de Freguesia Santa Joana).

DECO Coimbra
Os leitores interessados em obter esclarecimentos relacionados com o Direito
do Consumo, bem como apresentar eventuais problemas ou situações, podem
recorrer ao Consultório do Consumidor do Diário de Coimbra/DECO, bastando,
para isso, escreverem para o Diário de Coimbra/Rua Adriano Lucas, 3020-264
Coimbra ou para a DECO – Gabinete de Apoio ao Consumidor – Rua Padre Estêvão
Cabral, 79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra.
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Obras na linha da Beira Alta concluídas

LINHA FERROVIÁRIA CONCLÚIDA NOVE MESES DEPOIS DO DESCARRILAMENTO

A empresa Infraestruturas
de Portugal (IP) anunciou que
concluiu a intervenção na linha
ferroviária da Beira Alta, na
zona de Mangualde, onde um
comboio regional descarrilou
no início do ano. A informação
foi avançada pela Câmara Municipal de Mangualde. De acordo
com a autarquia, a intervenção
agora concluída teve por objetivo a estabilização do talude de
aterro localizado ao quilómetro
133,060 da linha da Beira Alta.

“Com a concretização desta
intervenção é possível repor as
normais condições de exploração ferroviária, comprometidas
pelo deslizamento de terras que
provocou o descarrilamento de
um comboio regional ocorrido
no início de 2016 e que obrigou
à manutenção de uma limitação
de velocidade de 30 quilómetros/hora à passagem neste local”, revelou a autarquia.
	As obras realizadas após o
descarrilamento do comboio

regional, que custaram cerca de
265 mil euros e vão assegurar
“melhores condições de circulação, níveis de disponibilidade
e fiabilidade aos utilizadores da
infraestrutura ferroviária”.
	A IP informou ainda a autarquia de Mangualde que, na continuação deste trabalho, foi agora adjudicada a intervenção de
estabilização dos taludes localizados aos quilómetros 139,060
e 139,570, igualmente em Mangualde, na zona da freguesia de
Abrunhosa-a-Velha. A empreitada no valor de 61,6 mil euros
tem como objetivo “eliminar o
risco de deslizamento de pedras
para a linha ferroviária”. A realização destes trabalhos permitirá igualmente “suprimir a atual
limitação de velocidade de 60
quilómetros/hora, ao longo de
um troço com uma extensão de
1.040 metros, onde a circulação
se processava a 90 quilómetros/
hora”, concluiu a autarquia.
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Mangualde

Obras na linha da Beira Alta
A empresa Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que concluiu a intervenção na linha ferroviária, na zona de Mangualde,
onde um comboio regional descarrilou no início do ano. A intervenção teve por objetivo a estabilização do talude de aterro localizado ao quilómetro 133,060.
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CAMPEÃ IBÉRICA DE ARCO
E FLECHA É MANGUALDENSE
BEATRIZ GOMES FOI RECEBIDA PELO PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, JOÃO AZEVEDO
O Presidente da Cãrnara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu a mangualdense
Beatriz Gomes que se sagrou campeã ibérica de arco e flecha. Venceu o GTI — Troféu Ibérico
que decorreu em Madrid nos passados dias 8 e 9 de outubro. João Azevedo deixou palavras
de parabéns pela conquista e de incentivo para continuar este percurso brilhante. Beatriz
Gomes faz parte do Clube Arqueiros de Viseu e tem apenas 15 anos.

1)t
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CANDIDATURA DA CIM VISEU DÃO LAFÕES PROPÕE
EIXO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Com um investimento elegível de 1,3 milhões de euros e
um fundo comunitário associado de 1,1 milhões de euros, a
CIM Viseu Dão Lafões acaba de
apresentar a candidatura designada «Rede Cultural Viseu
Dão Lafões», no âmbito do Programa Operacional Regional do
Centro - Centro 2020. O objectivo, segundo José Morgado,
presidente da CIM Viseu Dão
Lafões, é lançar e consolidar
neste território "um movimento
cultural em contínuo e próactivo" entre todos os agentes
culturais dos 14 municípios que
integram este organismo intermunicipal: Aguiar da Beira,
Carregai do Sal, Castro Daire,

Mangualde, Nelas, Oliveira de
Frades, Penalva do Castelo, São
Pedro do Sul, Sátão, Santa
Comba Dão, Tondela, Vila Nova
de Paiva, Viseu e Vouzela.
Apresentada fora do Pacto
para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial, a candidatura «Rede Cultural Viseu
Dão Lafões» pretende afirmar o
território Viseu Dão Lafões
enquanto território de excelência, na área da criação e programação artística, relacionada
com temas e especificidades que
o caracterizem. Um verdadeiro
eixo regional de desenvolvimento cultural que trabalhe
continuamente e de forma
articulada com agentes patri-

moniais, económicos, políticos,
científicos, capaz de gerar novas
propostas de experiências turísticas e, consequentemente,
aumentar a permanência dos
turistas e visitantes.
"Temos a grande sorte de
ter a operar nesta região instituições culturais de primeira
água, e a candidatura agora apresentada visa, por isso mesmo,
tirar partido do trabalho que têm
vindo a desenvolver" sublinhou
o secretário executivo da CIM
Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, em conferência de
imprensa realizada no Centro de
Artes Criativas de Tondela.
"Quando se fala em turismo
e atractividade territorial, temos

de associar a vertente cultural,
que desempenha um papel
fundamental e incontornável na
competitividade dos territórios", concluiu Nuno Marinho,
para quem a plataforma cultural
Viseu Dão Lafões "há muito
tempo que trabalha e pensa no
aproveitamento destas sinergias
para começar a desenvolver
projetos no território".
A «Rede Cultural Viseu
Dão Lafões» estrutura-se em
três acções nucleares a desenvolver ao longo dos anos de
2017, 2018 e 2019: «Rede de
Criação e Itinerância» - acção
central ao projeto consubstanciada nas propostas de espectáculos, eventos e atividades das
estruturas artísticas profissionais que constituem a Plataforma Cultural Viseu Dão Lafões
(ACERT, Binaural/Nodar, Cine
Clube de Viseu, Teatro de
Montemuro e Teatro Viriato) «Convocatória Aberta» a outros
agentes artístico- culturais,
profissionais, sem i profi ssi onai s
ou amadores, e a entidades vocacionadas para a dinamização
do turismo cultural; e «Comunicação», uma acção transversal a
toda a programação, que pretende contribuir para a devida
divulgação dos espectáculos,
eventos e atividades, promovendo a atracção de novos públicos e contribuindo para a
captação de fluxos turísticos.
A programação prevista
para os três anos de execução da
candidatura, estrutura-se em três
segmentos, correspondendo
cada segmento a cada ano de
programação: 2017, "Novas
narrativas"; 2018, "Novos patrimónios"; e 2019, "Novas visões".

Página 5

ID: 66790518

27-10-2016

Tiragem: 4000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 5,53 x 3,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

CANDIDATURA
DA CIM VISEU DÃO LATÕES
PROPÕE EIXO REGIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL
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O MELHOR DE MANGUALDE NA FEIRA DOS SANTOS
1 cidade dc Mangualde
prepara-se para (re)vix er. de 4 a
6 dc No ombro. um dos mais
antigos e caracteristicos certames do pais: A Feira dos Santos.
também conhecida como a Feira
das Febras. A exemplo dos últimos anos, O certame, promovido pela Câmara Municipal.
decorre sob o lema «Da Tradição à Modernidade» e tem o
apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD) e
do Turismo do Centro Portugal.
Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza pela
realização da Feira dos Santos.
cl
que se tornou um marco a
nacional, pelas várias ofertas
que proporciona aos seus milhares de visitantes, dinamizando assim os vários setores de
atividade do concelho, com

vários momentos dedicados a
cada um deles. Desde a gastronomia, através das tradicionais febras, passando pelos enchidos, frutos secos. artesanato.
até ao vinho e produtos agrícolas.
À Mostra de Freguesias de
Mangualde e à iniciativa Mangualde Regional com exposição
e venda de produtos do concelho, juntam-se outros setores
de atividade com as mostras

Mangualde Indústria, AgroMangualde, Mangualde Motor,
e Mangualde Transporte. As
artes também não foram esquecidas. com destaque para o II
Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o
Manguald'Arte - XI Mostra de
Artesanato Nacional. e as
atividades de pintura ao ar livre:
Artes & ( )ficios. Será ainda possivel visitar o «Espaço Recordação Fotográfico — Eu estou na

Feira dos Santos de Maneai:11M».
nivel gastronómico e
micola, as propostas da Feira
dos Santos são variadas, com o
Dào Wine Pariy. o Barman
Show, eoktails com Vinhos do
Dão. Showcookings com o Chef
Diogo Rocha e a SubChef Inês
Beja, III ExpoVinhos Mangualde, e Showcookings "Santos da Casa Fazem MilagreS"
com os Chcfs Hélio Loureiro e
Ivo Loureiro. Nos restaurantes
aderentes será ainda possível
degustar uma ementa regional
dedicada à Feira dos Santos, em
que pontificam os enchidos da
região, rojões it moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado com vinho do Dão.
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DIAS 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO:

FEIRA DOS SANTOS:
O MELHOR DE MANGUALDE
EM CERTAME

Página 8

A9

ID: 66703448
MANGUALDE

28-10-2016

Tiragem: 5300

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,20 x 23,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Texto Irene Ferreira

BOMBEIROS CONTRA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE VETERANOS DE GUERRA
NUMA ALTURA EM
QUE A ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS
DE MANGUALDE SE
PREPARA PARA MAIS
UM PEDITÓRIO ANUAL
A REALIZAR DURANTE
O FIM DE SEMANA DA
FEIRA DOS SANTOS,
O PRESIDENTE DOS
VOLUNTÁRIOS QUEIXASE DE CONCORRÊNCIA
DESLEAL POR PARTE DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE VETERANOS DE GUERRA

O

presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mang ua lde não vê com bons ol hos
que colaboradores da Associação
Portuguesa de Veteranos de Guerra
percorram o concelho e o país com
a venda de bilhetes para um sorteio
nacional com o objetivo da aquisição de uma ambulância. João Soares realça o facto dos “veteranos” se
apresentarem com fardas idênticas
às dos bombeiros. “Se são veteranos que se vistam de verde para não
serem confundidos com os bombeiros. Estes senhores arranjam
forma de se camuf lar com fardas
vermel has muito idênticas aos
bombeiros, contesta. O presidente
dos Voluntários de Mangualde diz
mesmo que não tem dúvidas que
as pessoas ao serem abordadas pela
Associação de Veteranos de Guerra
contribuem a pensar que estão a
ajudar os bombeiros.
Esta semana o grupo esteve uma
vez mais na cidade mangualdense e, seg u ndo João Soa res, “os
bombei ros fora m cont ac t ados
por algumas pessoas a dar conta
do peditório feito por indivíduos
vestidos à bombeiro ou muito parecido e que o nome dos bombeiros

Representantesda
associação de
Veteranos de Guerra
são confundidos com
bombeiros

foi invocado para alcançarem o
objetivo”. Para o responsável, a iniciativa nesta altura em Mangualde
só se justifica porque a Associação
de Veteranos “deve saber que nós
fazemos o nosso peditório na Feira
dos Santos, o que não está correto”.
“Eu sou perfeitamente contra esse
tipo de peditórios, mas eles têm
autorização para o fazer e nós não
podemos fazer nada para os impedir”, conclui João Soares. Uma posição do presidente dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde que vai
ao encontro de outras associações
humanitárias do distrito de Viseu e
do país. Aliás, esta situação levou já
os Bombeiros Voluntários de Viseu
a terminaram com os peditórios
de rua.
Contactada a Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra, o
vice presidente rejeita as críticas.
Francisco Carneiro Martins lamenta que “as pessoas compliquem.
Não há necessidade nenhuma de
complicar porque o espaço chega
para toda a gente”. O responsável

refere que a Associação realiza o
sorteio nacional desde há quatro
anos e que o mesmo é autorizado
pelo Ministério da Administração
Interna, sendo que os colaboradores se apresentam devidamente
credenciados e identificados com
crachás e coletes e que como diz,
nada tem a ver com a farda dos
bombeiros. Francisco Martins diz
não entender a revolta até porque,
adianta, “a carrinha que transporta
os colaboradores ta mbém está
identificada como sendo da Associação Portuguesa de Veteranos de
Guerra”.
Peditório no primeiro fim
de semana de novembro
Todos os anos os Voluntários saem
à rua e abordam os milhares de
pessoas que passam no certame.
As verbas conseguidas têm servido
como reforço de tesouraria para
fazer face às ações de socorro. “Não
podíamos dei xar de aproveitar
esta oportunidade numa altura em
que Mangualde recebe milhares

“Se são veteranos que
se vistam de verde para
não serem confundidos
com os bombeiros

de pessoas e que nos têm demonstrado solidariedade e carinho”,
refere João Soares, o presidente
dos bombeiros que espera que a
iniciativa corra “da melhor forma e
que consigamos alcançar os nossos
objetivos”. As verbas conseguidas
nos peditórios da Feira dos Santos
têm rondado os oito mil euros, um
valor que segundo o responsável se
tem mantido. Para João Soares, “o
dinheiro é necessário para a prestação do socorro, quer seja para o
investimento em novas viaturas
quer seja para as despesas diárias,
para uma gestão que é necessário
fazer e que implica muitos milhares
de euros”.
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P.30 PEDITÓRIOS

BOMBEIROS
FALAM DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
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Feira dos Santos
MANGUALDE

Gastronomia, artesanato, indústria, agricultura e o que de
melhor é produzido no concelho de Mangualde e na região
está em destaque no primeiro fim de semana de novembro. A
Feira dos Santos reúne milhares de pessoas e atrai cada vez
mais espanhóis
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“O MELHOR DO CONCELHO E DA REGIÃO”
A mudança de local, do espaço
multiusos para o centro da cidade,
é uma aposta ganha?
Essa decisão política de há seis
anos de mudarmos a feira do espaço multiusos para a cidade foi determinante para o sucesso da feira dos santos, que é a feira de todos
nós.

JOÃO AZEVEDO, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL MANGUALDE, CONSIDERA ESTE EVENTO
UM “EX-LIBRIS” DO CONCELHO
A Feira dos Santos é um ex-libris
da região e um ponto de encontro
de milhares de pessoas?
Sim, é um grande momento para a
região e para o país. Temos a oportunidade de ter aqui um certame
com dezenas de milhares de pessoas e acreditamos que cada vez
mais temos qualidade na feira, temos mais condições de segurança,
temos mais sugestões acrescentando este ano mais temas. Acredito que quem vier visitar Mangualde nesta altura certamente vai
ficar muito satisfeito e vai querer
voltar a Mangualde. É para nós um
orgulho organizar esta feira dos
Santos.

Como evento secular que é necessita de inovações de ano para ano.
Como é que o município o tem tornado mais atraente?
Com novas apostas nas várias
áreas, desde os produtos endógenos à indústria automóvel, à indústria do transporte, ao artesanato, à
cultura, ao recreio e ao lazer. É uma
mistura de boas sensações. Nós
Milhares de pessoas são sempre cada vez acrescentamos mais quarecebidas em Mangualde e cada lidade e esse acréscimo de qualidade é fundamental para que a Feira
vez mais espanhóis?
Sim, nós já no ano passado senti- dos Santos seja cada vez mais um
mos a presença de muitos espa- momento afirmativo para Mannhóis na Feira dos Santos e tam- gualde, para a região e para o país.
bém acredito que é uma aposta
ganha com a vinda do turismo es- E quanto ao futuro…como o mupanhol. Vamos continuar a fazer nicípio vai programar a Feira dos
com que isso aconteça. A Feira dos Santos?
Santos tem uma moldura de mui- Não há nenhum momento em que
tas sensações e de muitas pessoas possamos dizer que a Feira dos
Santos está encerrada em termos
de todo o país e do estrangeiro.
de qualidade e de satisfação por
parte das pessoas. É processo progressivo e vamos acrescentando
qualidade ano após ano, naturalmente, dentro de todo um ambiente e um contexto do território porque vamos acrescentando mais
espaço até um dia, daqui a muitos
toda a cidade ficar ocupada.
A feira já contou com dois dias,
atualmente são três (sexta feira,
sábado e domingo).

Sexta feira (dia 4 de novembro) ao
final do dia temos a abertura oficial da feira depois com um momento mais ligado à gastronomia,
à enologia, a todos os produtos endógenos com momentos musicais
e culturais, momentos de cozinha
especializada para podermos também oferecer essa modernidade à
Feira dos Santos. Começa na sexta
feira e termina no domingo à noite.
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A FEIRA DAS FEBRAS: A ORIGEM

Foi nos finais do século XVIII, sobretudo
por ação dos fabricantes de lanifícios da
Covilhã, de Gouveia e de Seia, que começando a colocar em Mangualde (nas suas
feiras) os seus produtos, e, já nos inícios
do Século XX, com o estabelecimento de
armazéns, no aproveitamento da Estação
da linha férrea da Beira Alta, que um extraordinário fôlego impulsiona a vila de
Mangualde.
Na realidade, todos queriam ganhar com
a pujança das feiras e mercados em Mangualde: os locais, os vizinhos e inclusivamente os Condes Paes do Amaral que se
reservaram o direito de edificar barracas,
lojas e outras obras.
A Feira atingia o seu apogeu e o desenvolvimento era crescente. Com o Liberalismo e as suas reformas, foi a partir de 1834
que Mangualde viu contempladas várias
medidas de desenvolvimento, nomeadamente a criação e reforma das vias de comunicação. Com a inauguração da linha
da Beira Alta, Mangualde é definitivamente catapultado para o progresso que
viu até aos dias de hoje.
Dos textos e documentos históricos não
percebemos quando nasce a Feira dos
Santos. Sabe-se sim que a Feira do primeiro domingo de novembro era assim denominada e em meados do Século XIX tinha
já atingido uma importância excecional
no panorama das feiras.
Por deliberação da Câmara Municipal,

esta feira, passou a ter 3 dias de duração
para todos os géneros e negócios.
Os dias destinados foram sexta-feira, sábado e domingo.
As alterações na periodicidade das feiras e mercados de Mangualde foram-se
sucedendo e foi a partir de junho de 1948
que deixaram de se efetuar aos domingos,
com exceção da Feira dos Santos que passaria a realizar-se nos primeiros sábado e
domingo de novembro. Hoje ainda prevalece essa deliberação de 1948.
Realizada nas artérias do centro da vila
(actual cidade), em finais da década de
1990 é acantonada para um espaço periférico, facto que lhe retira a tradicional
pujança. Foi o actual executivo quem, no
ano de 2011, a faz regressar ao centro da
cidade, recuperando a tradição e incrementado a modernidade, lhe devolve o vigor e robustez assentes numa história de
cerca de 300 anos.
António Tavares

Arqueólogo e historiador da CM Mangualde
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APICULTURA Nos dias 12 e 13 de novembro, vai
decorrer em Mangualde, um curso de apicultura,
cujo objetivo passa por oferecer a oportunidade de
começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples, sustentável e a baixo custo.
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A iniciativa é organizada por Harald Hafner - apicultor profissional, com mais de duas décadas de
experiência - e conta com o apoio do Município de
Mangualde. Inscrições através do n.° 914 457 285
ou do endereço eletrónico: nn.nelas@gmail.com
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Livro reúne poesia(s)
de autores da Diáspora
Na próxima segunda-feira, dia
31 de outubro, pelas 21.00 horas,
vai decorrer na Biblioteca municipal Dr. Alexandre Alves, na vizinha
cidade de Mangualde, a sessão de
apresentação do livro 'II Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora,
um trabalho da mangualdense Ana
Fernandes, sob o pseudónimo de
Naria Radatos.
Recolher poesias de autores da
Diáspora foi o principal objetivo da
criação desta obra de Naria Rada-

tos, mangualdense que, atualmente,
frequenta o 1: ano do ensino superior, em Línguas Aplicadas, na
Universidade Aberta, e que, desde
muito jovem nutre uma grande
paixão pela escrita e pelas atividades culturais. Ao longo da sua
escolaridade participou em vários
concursos literários e pertenceu ao
grupo do Cineteatro de Mangualde
e ao grupo Cultural e Recreativo de
Abrunhosa do Mato.
Durante dez anos trabalhou

numa empresa de malhas, onde
desempenhou diversas funções
administrativas. Com o marido
emigrado em França, aos 30 anos
decidiu enveredar também na
`aventura' da emigração. Colabora
com alguns jornais, nomeadamente
do concelho de Mangualde, exercendo, ainda, as funções de revisora
e tradutora. Já participou em várias
antologias, e prepara, para breve, o
lançamento do seu romance 'Laços
Escondidos'.
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FEIRA Entre os dias 4 e 6 de novembro, vai decorrer
em Mangualde mais uma edição da tradicional Feira dos Santos, um evento promovido pela autarquia
local, sob o lema 'Da Tradição à Modernidade'. A
cerimónia protocolar de abertura da Feira está mar-
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cada para as 19.30 horas, do dia 4 de novembro, no
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contará com intervenções dos presidentes do Município
de Mangualde e do Turismo Centro de Portugal,
João Azevedo e Pedro Machado, respetivamente.
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IGUALDADE O Município de Mangualde celebrou o
Dia Municipal para a Igualdade promovendo duas
sessões de sensibilização dirigidas a estudantes e
dinamizadas por Rosalina Alegre, presidente da ACCIG - Associação, Conhecimento, Cultura e Igualda-
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de de Género, cuja apresentação incidiu sobre um
conto infantil intitulado 'Era uma vez..', sobre Ana
de Castro Osório, uma ilustre feminista mangualdense que foi pioneira, em Portugal, na luta pela
igualdade de direitos entre homens e mulheres.
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“Grão Vasco” entroniza
cerca de 30 confrades
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Capítulo de entronização decorreu na Igreja de Misericórdia

CAPÍTULOA Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão
Vasco” conta desde o sábado
passado com quase três dezenas de novos confrades, depois
de ter realizado o seu X Capítulo Geral, na Igreja da Misericórdia em Viseu.
Entre os novos confrades estão o director do Museu Nacional Grão Vasco, Agostinho
Ribeiro, os autarcas de Albergaria, Mangualde e Madalena,
Loureiro e Santos, João Azevedo e Marcos Soares, respectivamente, o empresário Sérgio
Costa e Sousa, o vereador da
Câmara de Viseu e antigo deputado José Junqueiro e o presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição
José Torres, além das instituições Grupo Mozart, a Santa
Casa da Misericórdia de Viseu
e a Quinta de Lemos.
O almoxarife da Confraria
“Grão Vasco”, José Ernesto da
Silva, aproveitou a presença de
cerca de 170 confrades de 30
confrarias do país para destacar o trabalho desenvolvido
em prol das tradições e dos
produtos endógenos de Viseu
e da região, pela confraria, ao

longo de 14 anos de existência,
lembrando que das 10 entronizações já realizadas quatro
foram levadas levadas a cabo
no estrangeiro, nomeadamente, três no Rio de Janeiro e uma
em Zurique, estando previsto,
pelo menos, mais duas entronizações no estrangeiro.
De acordo com o responsável, pretende-se dessa forma
dar continuidade ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido junto da diáspora, isto é,
junto das comunidades portuguesas que residem no estrangeiro, nomeadamente, através
da assinatura de protocolos de
cooperação com associações,
clubes e instituições de cariz
português que funcionam por
todo o mundo.
Segundo José Ernesto da
Silva, são as personalidades
acolhidas ao longo dos anos
que têm contribuído na tarefa
de perpetuar saberes legados
ao longo de gerações e que não
podem cair no esquecimento,
tendo em conta que são essas
tradições que dão uma identidade própria a cada povo, principalmente num mundo cada
vez mais global. J. F. |
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Mangualdense sagra-se campeão
nacional absoluto de Trial 4x4
CM MANGUALDE

Automobilismo
Camp. Nac. Trial 4x4

A sexta e última jornada do
Campeonato Nacional de Trial
4x4 foi marcante para o mangualdense António Henriques
(Mister Reboques) que arrecadou o título de campeão absoluto de Trial 4×4 2016.
A etapa realizou-se no passado dia 23 em Gandra, no
concelho de Paredes, num dia
em que a chuva fez as delícias
dos amantes da modalidade,
mas dificultaou as provas.
João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos
Paços do Concelho e dirigiulhe palavras de felicitação e de
incentivo.

António Henriques recebido pelo presidente João Azevedo

A pontuação a atribuir na
classe Absoluto foi determinada pela classificação geral
final de cada etapa nas classes
Extreme, Proto e Super Proto.
O ‘Mister Reboques’, acompanhado por Marcelo Lopes foi,
ao longo das seis etapas do
campeonato, quem mais pon-

tos somou. Na prova de Gandra, que teve participação de
45 equipas divididas pelas
classes, o mangualdense deu
dez voltas ao circuito num
Proto XS5 e conseguiu o segundo melhor resultado, suficiente para se sagrar campeão,
com a equipa a conseguir o 2.º

lugar na classe Proto e Absoluto.
“Foi uma prova muito exigente, muito muito dura. Foram três horas intensas, mas
valeu a pena”, considerou António Henriques. A próxima
prova acontece em Março mas
até lá não vai ficar parado: “há
os chamados passeios turísticos que são óptimos para matar as saudades desta paixão”,
disse o mangualdense que participa nestas provas há apenas
dois anos. “Se me perguntassem há uns anos atrás diria
que era impensável, mas o
gosto pelo todo-o-terreno cativou-me. Tenho 51 anos e sou
o piloto mais velho mas com
menos tempo de actividade”,
concluiu. |
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HOJE
“Halloween
Party”
A “Halloween Party” organizada pela Associação Cultural Folias & Tropelias realiza-se hoje em Carregal do
Sal. O programa contempla
jantar na Casa do Zagão,
desfile temático, queimada e
animação pela noite dentro.
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TS – Porto, Estudantina Académica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego
Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de Lamego este sábado. Os bilhetes custam 12 euros.

Mercado
de Agricultura

Gala do Desporto
em Mortágua

Realiza-se hoje uma sessão
extraordinária do Mercado
de Agricultura Tradicional e
Familiar, no exterior dos
Claustros da Câmara Municipal de São Pedro do Sul,
das 8h00 às 17h00.

A 3.ª Gala do Desporto realiza-se sábado em Mortágua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens está agendada para as 21h00.

PRÓXIMOS DIAS
Workshop em
Castro Daire
AAIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu em
parceria com a Câmara Municipal de Castro Daire, vai
realizar um Workshop sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar na sexta-feira, no Auditório da Assembleia Municipal de Castro Daire.

Feira dos Santos
em Mangualde
A Feira dos Santos vai realizar-se entre sexta-feira e domingo em Mangualde. A cerimónia de abertura está
marcada para sexta-feira, às
19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
e contará com as presenças
e intervenções do presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, e do presidente do Turismo Centro de Portugal,
Pedro Machado.

Festival de tunas
em Lamego
O Festival Internacional de
Tunas Universitárias "Cidade de Lamego" realiza-se
sábado no Teatro Ribeiro
Conceição, às 21h30. As tunas a concurso são a Tuna

Bandas Sonoras
em Nelas
Para assinalar o Dia Mundial do Cinema, a Câmara
Municipal de Nelas, em parceria com a Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar, promovem o Concerto
"Bandas Sonoras", espectáculo que reúne um conjunto
de temas musicais dos filmes mais marcantes do cinema. O evento realiza-se
sábado, pelas 21h30, no
Cine-teatro Municipal de
Nelas.

Feira da Castanha
em Souto
de Lafões
A III Feira da Castanha realiza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Frades. O evento inclui animação cultural, a realização de
uma Geocaminhada, do InterCultura2016, do mercado
de Outono, de uma mostra
gastronómica e um magusto.

Magusto
em Serrazes
No âmbito da iniciativa “14
Freguesias, 14 Experiências”,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A aberturaestá
marcada para as 15h00.
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Mangualde debate
participação social
e envelhecimento
Evento Seminário “Bons Velhos Tempos” realiza-se a 18 de Novembro
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
No próximo dia 18 de Novembro, Mangualde acolhe o I Seminário “Bons Velhos Tempos”, sobre a temática “Participação social e envelhecimento bem-sucedido”. Serão
abordadas as temáticas ‘Desafios actuais em torno do envelhecimento bem-sucedido’ e
‘Práticas participativas, inovação e envelhecimento’.
O encontro decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a partir das 9h30 e
terá como oradores João Azevedo, presidente do Município
de Mangualde; Maria José
Coelho, vereadora da Acção
Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da
Tempo XL; Lia Araújo, investigadora e docente na Escola Superior de Educação de Viseu;
Teresa Martins, investigadora
e docente na Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico do Porto; Cátia Azevedo, técnica do Núcleo distrital da rede europeia anti-pobreza (EAPN) da Guarda; José
Carreira, do Centro de Apoio
ao Alzheimer de Viseu; Maria
João Amante, do projecto Café
Memória de Viseu; Cláudia Cesário, do projecto de yoga para
seniores; Rúben Amorim, do
projecto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior - Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores serão

Desafios actuais em torno do envelhecimento bem-sucedido é uma das temáticas

José Machado, sociólogo e técnico do núcleo distrital EAPN
de Viseu e Maria José Coelho,
vereadora da Acção Social do
Município de Mangualde.
O Programa de animação
‘Bons Velhos Tempos’ completa em 2016 o seu 5.º aniversário e conta já com mais de
um milhar de participantes e
centenas de sessões realizadas
em itinerância pelas instituições de apoio a idosos que não
têm animador, no concelho de
Mangualde. Ancorado em metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o
projecto dinamiza, desde 2011

várias iniciativas geracionais,
inter-geracionais e eventos
junto da comunidade.
“Neste âmbito, faz todo o
sentido para a equipa do projecto reunir vários técnicos, especialistas, profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros
agentes, no sentido de reflectir
sobre os desafios actuais em
torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das
pessoas idosas; de promover
e partilhar as melhores práticas; e de estimular a inovação,
rumo aos Bons Novos Tempos”, afirmam os promotores

do seminário em comunicado.
O seminário é uma organização do Município de Mangualde e da Tempo XL e conta
com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-A-Velha, Centro
Paroquial da Cunha Baixa e
Universidade Sénior. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e decorrem até ao dia
11 de Novembro, através dos
contactos do Gabinete de Acção Social do Município de
Mangualde. Mais informações
pelo e-mail ssocial@cmmangualde.pt, telefone 232 619 880
e fax 232 623 958. |
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“Da Tradição à Modernidade”
é o lema da edição deste ano da
tradicional Feira dos Santos, que
vai decorrer no centro da cidade
de Mangualde, de 4 a 6 de Novembro. O certame, promovido
pela Câmara de Mangualde, terá
a abertura oficial na sexta-feira,
às 19,30 horas, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, com
a as presenças e intervenções do
edil local e do presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro
Machado. O certame conta ainda
com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza pela
realização da Feira dos Santos,
que se tornou um marco a nível
nacional, pelas várias ofertas que
proporciona aos seus milhares de
visitantes desde a gastronomia,
através das tradicionais febras,
os enchidos, os frutos secos, o
artesanato, o vinho, os produtos
agrícolas, entre outras. Durante
o fim-de-semana, as várias artérias da cidade serão animadas
proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de
diversão. O certame é ainda uma
referência por dinamizar os vários sectores de actividade com
vários momentos dedicados a
cada um deles.
Em conversa com a Gazeta Rural, o presidente da Câmara de
Mangualde afirmou que este “É, o
momento anual mais alto no concelho”, destacando a importância
económica do mesmo. João Azevedo destacou que o regresso da
Feira dos Santos ao centro da
cidade foi “uma decisão histórica”,
que a “reafirmou como património
nacional”.

Tiragem: 2000

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 18,50 x 22,06 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 2

De 4 a 6 de Novembro, no centro de Mangualde

Feira dos Santos
à espera de dezenas
de milhares de visitantes
Gazeta Rural (GR): A Feira dos
Santos é o momento mais alto do
concelho. O que haverá este ano de
diferente de anos anteriores?
João Azevedo (JA): É, efectivamente, o momento mais alto que temos no
concelho durante o ano. Tentamos ser
criativos na organização da Feira dos
Santos, temos um programa cada vez
mais forte, porque também temos consciência de que temos cada vez mais gente e mais vendedores. Procuramos melhorar as condições de seguração, que é
a nossa principal preocupação, para que
os vendedores e quem nos visita se sintam bem.
O programa da Feira é vasto e variado.
Destacaria, entre muitos outros momentos altos, o II Encontro Nacional de Pro-

duções Artesanais Certificados. Há aqui
uma colagem de dois patrimónios do
concelho no mesmo período temporal,
que são a Feira dos Santos e os bordados de Tibaldinho, ambos com cerca de
três séculos. A Feira dos Santos cada vez
mais certificada pela competência e os
Bordados certificados com qualidade e
excelência no País.
O Encontro Nacional tem muito a ver
com esta lógica, que quisemos implementar.
Há no programa um conjunto de evento que procuram mostrar as potencialidades do concelho nas diferentes áreas,
nomeadamente no sector primário com
os nossos produtos endógenos, com o
vinho do Dão, o queijo, a fruticultura e
outros.
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A Feira dos Santos é um dos períodos
mais saborosos que temos em Mangualde e estamos a dar-lhe a importância
que merece.
GR: Quanto vale a Feira dos Santos?
JA: Vale muito dinheiro para a economia local. A Feira dos Santos tem uma
importância de produção económica
muito grande, mas não temos capacidade para a medir. SE me perguntar se
é mensurável, dir-lhe-ei que sim, mas
não temos como o fazer. Sei que todo o
comércio que abre a porta faz negócio,
a hotelaria e a restauração esgotam, os
vendedores ambulantes esgotam e as
pessoas que vêm à Feira vender os seus
produtos têm um dos seus melhores momentos do ano. Diria, que são muitas
centenas de milhares de euros que a feira movimenta.
Da mesma forma que não temos como
quantificar o número de pessoas que nos
visita nesta altura do ano, porque é uma
feira aberta, popular, mas acredito que o
número de visitantes andará entre os 50
e os 100 mil.
É um momento importante para os
mangualdenses, pelo património que
isto representa, é um momento importante para quem apresenta os seus produtos e para quem vende, por que aqui
consolida as suas contas do ano, mas
também para quem vem a Mangualde
que tem um fim-de-semana diferente.
GR: O regresso da Feira para o
Centro da Cidade que importância
teve?
JA: Foi uma das decisões mais importantes que tivemos no contexto políti-
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co e no actual mandato. É uma decisão
histórica, porque no passado não houve
coragem para o fazer, que tinha que ser
tomada. Com isto, reafirmamos a Feira
como património nacional. Acho que a

Destaques do programa
Dia 4 I Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado

19h30 - Abertura Oficial da Feira dos Santos 2016
Dia 4 I Sede da Sociedade Filarmónica de
Tibaldinho
II Encontro Nacional de Produções Artesanais Certificados
Horário: 10h00 às 18h00

Dia 4 e 5 I Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado

Dão Wine Party - Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais.
Horário: Sexta I 22h00 – Abertura
22H30 – Showcooking Chef Diogo Rocha e
Sub-Chef Inês Beja
00h00 – Encerramento

Sábado I 22h00 – Abertura

I 22h30 – Showcooking Chef Diogo Rocha
e Sub-Chef Inês Beja
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
“Santos da Casa Fazem Milagres”
Showcookings (degustação de produtos
locais)
Horário: Sábado I 16h00, 18h00
Domingo I 11h00, 14h00, 16h00
Chefs: Hélio Loureiro e Ivo Loureiro

Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado

Feira dos Santos, para muita gente, marca também a história. Falo com muita
gente sobre a Feira e muito lembram-se
quando vinham a Mangualde acompanhados pelos pais.

III ExpoVinhos Mangualde - Produtores de
Vinho do Dão de Mangualde

Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto

Mostra de Freguesias de Mangualde
Exposição e venda de produtos regionais
do concelho de Mangualde
XI Mostra de Artesanato Nacional

Dia 4, 5 e 6 I Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
Feira dos Santos à Mesa
Restaurantes aderentes com ementa regional dedicada à Feira dos Santos.
– Enchidos da região;
– Rojões à Moda de Mangualde
– Febras à Feira dos Santos
– Requeijão com doce de abóbora
– Queijo da Serra
– Vinho do Dão

Dia 5 e 6 I Quinta do Alpoim

AgroMangualde - Exposição de máquinas e
alfaias agrícolas
Mostra agropecuária com representação
de espécies animais predominantes na região
CERVAS / Associação Aldeia
Dinamização do espaço de divulgação da
fauna selvagem da região
I 17h00 – Devolução à Natureza de um animal recuperado

Dia 5 e 6 I Várias artérias da cidade
Animangualde - Animação de rua nas várias artérias da cidade
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MANGUALDE

22 MILHÕES PARA 2017

A Cãmara de Mangualde
aprovou ontem por maioria
um orçamento de quase
22 milhões de euros para
2017, mais 3,5 milhões em
comparação ao orçamento
deste ano.
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GEFCO Portugal
co-patrocina rotunda PSA

Rotunda PSA em Mangualde

MANGUALDEA GEFCO Portugal patrocina a rotunda PSA,
em Mangualde, junto à unidade fabril da empresa. A rotunda apresenta a imagem mítica de um dos ícones da
marca francesa, o Citroën DS,
conhecido comummente por
“Boca de Sapo”.
A rotunda acolhe uma obra
de arte, uma escultura em granito e à escala real do Citroën
DS – Boca de Sapo. A estátua
foi produzida pela empresa local Granitos Pimentel e Tavares, Lda e levou oito meses a
ser produzida.
A escolha do Citroën DS –
Boca de sapo deve-se ao facto
deste ser considerado um dos
veículos mais icónicos da
marca francesa e visto como
um dos mais bonitos de toda a

história automóvel, tendo sido
produzido durante vários anos
no Centro de Produção de
Mangualde.
A inauguração contou com
a presença de entidades oficiais, nomeadamente o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, assim como das entidades promotoras, o director-geral da
PSA Mangualde, José Castro
Covelo, o director financeiro e
de relações institucionais da
PSA de Mangualde, Elísio Oliveira e ainda o director-geral
da GEFCO Portugal, Jorge
Possollo.
A cerimónia de inauguração
teve lugar num Open Day dedicado às famílias dos colaboradores da PSA Mangualde e
da comunidade envolvente.. |
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Feira dos Santos
em Mangualde
A Feira dos Santos vai realizar-se entre sexta-feira e
domingo em Mangualde. A
cerimónia de abertura está
marcada para sexta-feira,
às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e intervenções do
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e do presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
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Orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 estimado em quase 22 milhões de euros
2016-11-01
Foi hoje (31 de outubro) apreciado em reunião de câmara o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para 2017. O orçamento de 21.770.640,00EUR representa um aumento que ronda os
3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflete fundamentalmente na
despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo 2017
será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no
concelho. Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse .
(.) ISSO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE NOS ÚLTIMOS ANOS CONSEGUIMOS DEVOLVER À AUTARQUIA
UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
João Azevedo afirma ainda que o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017
sustenta-se na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas
financiadoras e recursos próprios da autarquia . A autarquia preparou-se para o investimento e isso
só foi possível porque nos últimos anos conseguimos devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e
sustentabilidade financeira. Estamos preparados para o maior investimento público de sempre no
concelho em regeneração urbana, em infraestruturas e acessibilidades e noutras áreas fundamentais
para melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses , sublinhou o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde.
A proposta de orçamento foi apreciada pela Câmara Municipal e será agora submetida à Assembleia
Municipal para Aprovação.
2016-11-01
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Orçamento para 2017 ronda os 22 milhões de euros em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
1 de Novembro de 2016
44 Views
Investimento em Mangualde em 2017
Foi nesta segunda -feira(31 de outubro) apreciado em reunião de câmara o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para 2017. O orçamento de 21.770.640,00EUR representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflete
fundamentalmente na despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo 2017 será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior
investimento público de sempre no concelho. Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o
investimento, só possível porque a autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse
.
(.) ISSO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE NOS ÚLTIMOS ANOS CONSEGUIMOS DEVOLVER À AUTARQUIA
UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
João Azevedo afirma ainda que o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017
sustenta-se na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas
financiadoras e recursos próprios da autarquia . A autarquia preparou-se para o investimento e isso
só foi possível porque nos últimos anos conseguimos devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e
sustentabilidade financeira. Estamos preparados para o maior investimento público de sempre no
concelho em regeneração urbana, em infraestruturas e acessibilidades e noutras áreas fundamentais
para melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses , sublinhou o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde.
A proposta de orçamento foi apreciada pela Câmara Municipal e será agora submetida à Assembleia
Municipal para Aprovação.
Por:Mun.Mangualde
1 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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IDEIAS DE NEGOCIO EM
CONCURSO
O Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3a
Geração (CLDS 3G) de Mangualde vai apresentar
publicamente, no próximo dia 15 de Novembro, pelas
10 horas, no Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM), um Concurso de
Ideias de Negócio.
O Concurso resulta de uma parceria com a empresa
de consultoria organizacional Bestcenter e visa promover o espírito de iniciativa e de dinamismo na região, sensibilizando e motivando para o empreendedorismo, enquanto ativo fundamental da competitividade
do tecido empresarial e do crescimento da economia
e emprego.
Poderão candidatar-se indivíduos maiores de 18
anos, residentes no concelho de Mangualde, que
se encontrem em situação de desemprego. As três
melhores ideias serão premiadas com apoio e acompanhamento técnico na elaboração do projeto e posterior promoção e divulgação do negócio.
Os interessados poderão contactar o CLDS 3G através do telemóvel 961 156 722 , do e-mail geral@
clds3gmangualde.pt ou ainda consultar o site www.
clds3gmangualde.pt
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Orçamento da
Câmara de
Mangualde é
de 22 milhões
O orçamento da Câmara de
Mangualde para 2017 é de
quase 22 milhões de euros, o
que representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de
euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa
com investimento.
Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo
“2017 será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o
maior investimento público de
sempre no concelho”. “Este é
um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse”, afirmou. João Azevedo disse ainda que “o aumento de quase 4 milhões de
euros em investimento para
2017 sustenta-se na sua maioria em obras financiadas por
fundos comunitários”. |
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O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparouse nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior
investimento público de sempre no concelho". "Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para
o investimento, só possível porque a autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso
acontecesse", afirmou.
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O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparouse nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Orçamento da Câmara
de Mangualde para
2017 é de 22 milhões
Investimento Executivo municipal refere que 2017 será o ano do “salto
qualitativo e de excelência”
O orçamento da Câmara de
Mangualde para 2017 é de
quase 22 milhões de euros, o
que representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de
euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa
com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo “2017
será o ano do salto qualitativo
e de excelência, com o maior
investimento público de sempre no concelho”. “Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso
acontecesse”, afirmou.
João Azevedo disse ainda
que “o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017 sustenta-se
na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas financia-

Investimento no concelho será o maior de sempre efectuado pela autarquia

doras e recursos próprios da
autarquia”. “A autarquia preparou-se para o investimento
e isso só foi possível porque
nos últimos anos conseguimos
devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e sustentabilidade financeira. Estamos

preparados para o maior investimento público de sempre
no concelho em regeneração
urbana, em infra-estruturas e
acessibilidades e noutras áreas
fundamentais para melhorar a
qualidade de vida dos mangualdenses”, sublinhou o pre-

sidente da Câmara.
A proposta de orçamento foi
apreciada pela Câmara Municipal - onde recebeu cinco votos a favor do PS e dois contra
do PSD - e será agora submetida à Assembleia Municipal
para aprovação. |
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Mangualde aprova orçamento
de 22 milhões de euros Para 2017 | P7
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HOJE
Reunião de
Câmara
O executivo da Câmara Municipal de Resende reúne
hoje, pelas 10h30, no Salão
Nobre do Edifício dos Paços
do Concelho.

PRÓXIMOS DIAS
Workshop em
Castro Daire
AAIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu em
parceria com a Câmara Municipal de Castro Daire, vai
realizar um workshop sobre
Internacionalização e Apoio
às Empresas, que terá lugar
na sexta-feira, no Auditório
da Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Baile com
a Smooth
Orquestra
Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua sexta-feira
às 22h00 no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com temas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde
A Feira dos Santos vai realizar-se entre sexta-feira e domingo em Mangualde. A cerimónia de abertura está
marcada para sexta-feira, às
19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
e contará com as presenças
e intervenções do presidente
da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e
do presidente do Turismo
Centro de Portugal, Pedro
Machado.

Festival de tunas
em Lamego
O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade
de Lamego’ realiza-se sábado no Teatro Ribeiro Conceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –
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Porto, Estudantina Académica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego
Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de Lamego este sábado para uma
noite de muita animação. Os
bilhetes custam 12 euros.

Gala do Desporto
em Mortágua
A 3.ª Gala do Desporto realiza-se sábado em Mortágua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos desportistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas
Para assinalar o Dia Mundial
do Cinema, a Câmara Municipal de Nelas, em parceria
com a Sociedade Musical 2
de Fevereiro de Santar, promovem o Concerto ‘Bandas
Sonoras’, espectáculo que
reúne um conjunto de temas musicais dos filmes
mais marcantes. O evento
realiza-se sábado, pelas
21h30, no Cine-teatro Municipal de Nelas.

Feira da Castanha
em Souto
de Lafões
A III Feira da Castanha realiza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Frades. O evento inclui animação cultural, uma Geocaminhada, do InterCultura2016,
do mercado de Outono, de
uma mostra gastronómica e
um magusto.

Magusto
em Serrazes
No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.
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O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparouse nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, considera este evento um ex-libris do
concelho
Jornal do Centro (JC) - A Feira dos Santos é um ex-libris da região e um ponto de encontro de
milhares de pessoas?
João Azevedo (JA) - Sim, é um grande momento para a região e para o país. Temos a oportunidade de
ter aqui um certame com dezenas de milhares de pessoas e acreditamos que cada vez mais temos
qualidade na feira, temos mais condições de segurança, temos mais sugestões acrescentando este ano
mais temas. Acredito que quem vier visitar Mangualde nesta altura certamente vai ficar muito
satisfeito e vai querer voltar a Mangualde. É para nós um orgulho organizar esta feira dos Santos.
JC - A mudança de local, do espaço multiusos para o centro da cidade, é uma aposta ganha?
JA - Essa decisão política de há seis anos de mudarmos a feira do espaço multiusos para a cidade foi
determinante para o sucesso da feira dos santos, que é a feira de todos nós. Milhares de pessoas são
sempre recebidas em Mangualde e cada vez mais espanhóis? Sim, nós já no ano passado sentimos a
presença de muitos espanhóis na Feira dos Santos e também acredito que é uma aposta ganha com a
vinda do turismo espanhol. Vamos continuar a fazer com que isso aconteça. A Feira dos Santos tem
uma moldura de muitas sensações e de muitas pessoas de todo o país e do estrangeiro.
JC - Como evento secular que é necessita de inovações de ano para ano. Como é que o município o
tem tornado mais atraente?
JA - Com novas apostas nas várias áreas, desde os produtos endógenos à indústria automóvel, à
indústria do transporte, ao artesanato, à cultura, ao recreio e ao lazer. É uma mistura de boas
sensações. Nós cada vez acrescentamos mais qualidade e esse acréscimo de qualidade é fundamental
para que a Feira dos Santos seja cada vez mais um momento afirmativo para Mangualde, para a
região e para o país.
JC - E quanto ao futuro.como o município vai programar a Feira dos Santos?
JA - Não há nenhum momento em que possamos dizer que a Feira dos Santos está encerrada em
termos de qualidade e de satisfação por parte das pessoas. É processo progressivo e vamos
acrescentando qualidade ano após ano, naturalmente, dentro de todo um ambiente e um contexto do
território porque vamos acrescentando mais espaço até um dia, daqui a muitos toda a cidade ficar
ocupada. A feira já contou com dois dias, atualmente são três (sexta feira, sábado e domingo).
Artigo edição impressa n.º 759 (28/10/2016), página 20
Inserido em 1, Novembro - 2016
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AMANHÃ
Workshop em
Castro Daire
AAIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu,
em parceria com a Câmara
Municipal de Castro Daire,
vai realizar um workshop
sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar amanhã, no Auditório
da Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Programa gravado
em Mangualde
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de Lamego’ realiza-se sábado no Teatro Ribeiro Conceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –
Porto, Estudantina Académica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego
Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de Lamego este sábado para uma
noite de muita animação. Os
bilhetes custam 12 euros.

O programa da SIC Notícias
‘Quadratura do Círculo’ será
gravado hoje a partir das
18h30, no auditório do
Complexo Paroquial em
Mangualde com os comentadores Carlos Andrade,
onde Jorge Coelho, Pacheco
Pereira e Lobo Xavier. A entrada é livre

Gala do Desporto
em Mortágua

Baile com
a Smooth
Orquestra

Bandas Sonoras
em Nelas

Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua amanhã, às
22h00, no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com temas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde

A 3.ª Gala do Desporto realiza-se sábado em Mortágua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos desportistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Para assinalar o Dia Mundial
do Cinema, a Câmara de Nelas, em parceria com a Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar, promovem o
Concerto ‘Bandas Sonoras’,
sábado, pelas 21h30, no
Cine-teatro Municipal de
Nelas.

Feira da Castanha
em Souto
de Lafões

A Feira dos Santos vai realizar-se entre amanhã e domingo em Mangualde. A cerimónia de abertura está
marcada para amanhã às
19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
e contará com o presidente
da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e
do presidente do Turismo
Centro de Portugal, Pedro
Machado.

A III Feira da Castanha realiza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Frades. O evento inclui animação cultural, uma Geocaminhada, do InterCultura2016,
do mercado de Outono, de
uma mostra gastronómica e
um magusto.

PRÓXIMOS DIAS

No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.

Festival de tunas
em Lamego
O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade

Magusto
em Serrazes
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Jovens Beatriz Gomes e Alfredo Santos
ambos de Mangualde e campeões

Beatriz Gomes e Alfredo Santos são
jovens, ambos de Mangualde e ambos
campeões.
	Ela é campeã ibérica de arco e flecha, título que venceu em Madrid, Espanha, em outubro passado.
	Ele é campeão nacional de Iniciados, título que venceu no DC Skate
Challenge by Moche, prova que passou
por Viseu, Póvoa de Varzim, Loulé e
Leiria.
	Ambos os atletas foram recebidos
por João Azevedo, presidente da autarquia de Mangualde, com honras municipais, e receberam do autarca palavras
de parabéns pelos feitos alcançados e
de incentivo.
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de 4 a 6 de novembro

Feira secular dos Santos
regressa com a tradição e a modernidade
‘Da Tradição à Modernidade’
é o lema da tradicional Feira dos
Santos de Mangualde, promovida pela Câmara Municipal, que
este ano vai começar na sexta-feira à noite, 4 de novembro e
prolongar-se até domingo, dia 6,
concentrando-se no centro da
cidade.
São três dias marcados pela
estratégia de articular o que é genuíno num dos eventos mais antigos da região com as novidades
dos tempos modernos, ou seja,
na Feira dos Santos de Mangualde, os visitantes continuam
a comprar as febras de porco no
talho e eles próprios a grelhá-las
nos assadores que se encontram
espalhados pela feira. Mas, ao
mesmo tempo, vão estar no certame quatro reconhecidos chefs
de cozinha para dar o toque da
inovação que se impõe preparando algumas degustações a
partir dos produtos locais: Ivo
Loureiro e Hélio Loureiro durante as tardes; Diogo Rocha e
Inês Beja durante a noite.
	Entre o extenso programa
de atividades, destaca-se mais
uma vez a mostra de vinhos do
Dão ‘III ExpoVinhos Mangualde’, que este ano se vai realizar à
noite e junta todos os produtores
de vinho do Dão do concelho. A
preparação de cocktails a partir

do vinho do Dão é também aqui
uma novidade.
	O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, revelou que o certame com
três séculos, sendo “um marco
a nível nacional”, pretende oferecer aos visitantes “a oportunidade de conhecer melhor o
concelho através da ‘Mostra de
Freguesias de Mangualde’ com
a promoção local”. “Também
a iniciativa ‘Mangualde Regional’ vai permitir a exposição e
venda de produtos regionais do
concelho. Os setores de atividade estarão representados através
da mostra ‘Mangualde Indústria’
que acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da
‘AgroMangualde - exposição de
máquinas e alfaias agrícolas’, da
dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da
região, da Mangualde ‘Motor exposição de veículos’ das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel
e da ‘Mangualde Transporte’ exposição de algumas marcas e
modelos de camiões”, divulgou.
As artes não são esquecidas com
a realização do ‘II Encontro Nacional de Produções Artesanais
certificados, do Manguald´Arte
- XI Mostra de Artesanato Nacional’, e das atividades de pintura ao ar livre: ‘Artes & Ofícios’.

Feira dos Santos 2016 está marcada para sexta-feira, às 19h30,
no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado. Ao longo dos
três dias são esperados milhares
de visitantes.
À mesa com
vinho do Dão
	A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas.
Mas nos restaurantes aderentes
será ainda possível degustar na
‘Feira dos Santos à Mesa’ composta por uma ementa regional
dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, rojões à moda
de Mangualde, febras à feira dos
santos, requeijão com doce de
abóbora e queijo da Serra acompanhado de vinho do Dão.
Animação com
‘Animangualde’

As iniciativas espalham-se por vários locais da cidade

Será ainda possível visitar o ‘Espaço Recordação Fotográfico –
Eu estou na Feira dos Santos de
Mangualde!’.
	As iniciativas espalham-se
por vários locais da cidade, desde a sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, ao Mercado
Municipal Dr. Diamantino Furtado, ao Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio,
Rua Dr. José Marques e Rua Dr.
Valentim da Silva.
“Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza pela
realização da Feira dos Santos,
que se tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas

que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através das tradicionais
febras, os enchidos, os frutos
secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras.
Durante o fim-de-semana, as
várias artérias da cidade serão
animadas proporcionando a
todos os residentes e visitantes
momentos de diversão”, afirmou
João Azevedo ao reforçar que
“o certame é ainda uma referência por dinamizar os vários
setores de atividade com vários
momentos dedicados a cada um
deles”.
	A Cerimónia de abertura da

	Durante os dias do certame a
animação vai ser uma constante com o projeto Animangualde que promete “momentos de
muita folia nas várias artérias
da cidade”. Atuação da Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, atuação do Grupo
Zés Pereiras ‘Os Parentes de Teivas’, Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de concertinas
são algumas das propostas que
figuram do programa e animarão das ruas. O programa da
TVI ‘Somos Portugal’ vai estar
em direto do Largo Dr. Couto,
no domingo, a partir das 14h.
Textos: EA
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Feira secular
dos Santos
regressa com
a tradição e a
modernidade
// página 09

Página 42

A43

ID: 66762231

03-11-2016

Tiragem: 3000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,41 x 6,60 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MANGUALDE

Obras na sede da Junta de Tavares
	A União de Freguesias de Tavares acaba de inaugurar as obras
de remodelação da sede da junta. A intervenção, levada a cabo
pela Câmara Municipal de Mangualde, no Largo do Outeiro, em
Chãs de Tavares, representa um investimento municipal de 55
mil euros, que “proporciona conforto e aproxima os serviços aos
cidadãos”, revelou a autarquia numa nota à imprensa. Para além
dos serviços normais da junta de Freguesia, do posto CTT, do
posto médico, do Espaço Internet e do Espaço Formação, esta remodelação vai permitir, a curto prazo, a instalação do Espaço do
Cidadão.
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“Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza
pela realização da Feira
dos Santos”.
João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“O Terço é o mais
expressivo atributo do
peregrino de Nossa
Senhora de Fátima”.
Carlos Cabecinhas
Reitor do Santuário de Fátima

“Só o regresso à tradição
cristã nos pode salvar
da cultura hedonista,
narcísica, relativista e
materialista. Sem Deus o
mundo seria um inferno
permanente”.
Suzana Maria de Jesus
(Tema, pagina 15)

“Isto às vezes é como o
melão, só quando se abre é
que se vê. Pensamos que os
jogadores estão preparados
e depois de três ou quatro
minutos vemos que há três
ou quatro jogadores que
contagiam o resto: a equipa
[do Clube Desportivo de
Tondela] hoje foi zero”.
Petit
Treinador do CD Tondela
(após derrota frente ao Moreirense, 1-2)

“A falta de recursos
humanos nos museus
nacionais é um problema
gravíssimo. É um
problema genérico e
não apenas no Museu
Nacional Grão Vasco.
[…] Se recuássemos dez
anos no tempo, os museus
teriam quase o dobro dos
funcionários que têm hoje”.
Luís Raposo
Presidente do Conselho Intern. dos Museus
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O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, Carlos Alberto Fernandes, efetuou uma visita ao
concelho de Mangualde para acompanhar de perto a evolução de algumas obras e para avaliar a
intervenção na Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde. Para o efeito, foi
acompanhado pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
O percurso passou também pela Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde com vista
à melhoria de infraestruturas de apoio ao terminal ferroviário e abordando a reabilitação da linha da
Beira Alta, tendo no horizonte 2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que estão a decorrer no
concelho, nomeadamente a repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas e EN 232 que liga
Mangualde a Gouveia.
Inserido em 3, Novembro - 2016
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Mangualde acolheu a 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
Posted by: Antonio Pacheco
3 de Novembro de 2016
36 Views
No passado domingo, as Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova do Circuito Municipal
de Escolas de Natação da temporada 2016/17. Esta concentração contou com aproximadamente 300
participantes, entre nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a presença do vicepresidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respetivos escalões.
Por:Mun.Mangualde
3 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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'II Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora" lançada em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
3 de Novembro de 2016
37 Views
Teve lugar na passada segunda- feira, 31 de outubro, em Mangualde o lançamento do livro 'II
Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco poemas de autoria da mangualdense Naria
Radatos (Ana Fernandes). Recolher poesias de autores da Diáspora foi o principal objetivo da criação
desta antologia. A sessão realizou-se na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a
presença da poetisa e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Ana Fernandes (Naria Radatos) natural de Mangualde,frequenta atualmente o 1° ano do ensino
superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta, terminou o curso Geral de Formação
Feminina, e frequentou a Alliance Française durante três anos, concluindo o 5º Ano desta Instituição.
Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela escrita e pelas atividades culturais. Ao longo da
sua escolaridade participou em vários concursos literários, promovidos quer pela escola quer pela
comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de Mangualde e ao grupo Cultural e
Recreativo de Abrunhosa do Mato.
Aos 17 anos ganhou o primeiro prémio da revista Maria na rúbrica de produção escrita "A minha vida
dava um filme." Durante dez anos trabalhou na empresa Malhacila-Fábrica de Malhas, Lda. onde
desempenhou diversas funções administrativas. Com o marido emigrado em França, aos 30 anos
decidiu deixar as suas conquistas e alguns sonhos e enveredar na aventura da emigração. Sempre
ávida do saber fez variadas formações profissionais, aperfeiçoando a língua francesa que já dominava
fluentemente.
Colaborou com alguns artigos no jornal O Alvaranense de Viana do Castelo e já em França no jornal
Portugal no Coração. Alguns dos seus poemas foram publicados no jornal Notícias da Beira com o qual
ainda colabora atualmente. É também colaboradora do jornal O Renascimento, de Mangualde e do
lusoInfo de Paris. Exerce, ainda, as funções de revisora e tradutora.
Também já participou em algumas obras:
· "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - abril 2016
· Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimônia de lançamento- 23 de outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
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· "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
· A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
Por:Mun.Mangualde
3 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Sextas da Lua com centenas de pessoas em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
2 de Novembro de 2016
88 Views
Mangualde acolheu mais uma edição das Sextas da lua que promoveu o livro e a leitura junto da
comunidade e simultaneamente assinalou o Halloween. Dedicada ao tema "Leituras enfeitiçadas:
contos e trovões, rezas e canções", a iniciativa contou com a participação de cerca de 400 pessoas.
A noite começou no Largo Dr. Couto, onde se deu início à Caminhada enfeitiçada pela cidade com
várias paragens preenchidas com leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. O percurso
arrancou com projeções alusivas ao tema nas janelas da Câmara Municipal de Mangualde e seguiu
para a Travessa dos Arcos, Café/Bar Bogalha, Quinta Alpoim, Rotunda da GNR, terminando na
Biblioteca Municipal. Em cada uma destas paragens aconteceram performances e leituras cujo objetivo
foi assustar e divertir o público participante que aderiu entusiasticamente. Após a chegada à Biblioteca
Municipal, realizou-se um flashmob, uma sessão de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com
Américo Rodrigues, César Prata e Suzete Marques, seguida da entrega de prémios do concurso
"Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
O evento anual "Leituras Enfeitiçadas", agora inserido no projeto "Sextas da Lua", é organizado pela
Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e a edição deste
ano contou com a participação dos Escuteiros de Mangualde, do Café/Bar Bogalha, de Ferraz e
Alfredo, do Instituto de Artes Musicais e do Agrupamento de Escolas de Mangualde/Bibliotecas
Escolares. A iniciativa teve ainda o apoio do Dr. António Sousa Mendes e Dr. Vítor Manuel Espirito
Santo Marques que permitiram que duas das performances preparadas se realizassem nos seus
espaços privados.
Por:Mun.Mangualde
2 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Na passada sexta-feira (28 de outubro), Mangualde acolheu mais uma edição das Sextas da lua que
promoveu o livro e a leitura junto da comunidade e simultaneamente assinalou o Halloween. Dedicada
ao tema "Leituras enfeitiçadas: contos e trovões, rezas e canções", a iniciativa contou com a
participação de cerca de 400 pessoas.
A noite começou no Largo Dr. Couto, onde se deu início à Caminhada enfeitiçada pela cidade com
várias paragens preenchidas com leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. O percurso
arrancou com projeções alusivas ao tema nas janelas da Câmara Municipal de Mangualde e seguiu
para a Travessa dos Arcos, Café/Bar Bogalha, Quinta Alpoim, Rotunda da GNR, terminando na
Biblioteca Municipal. Em cada uma destas paragens aconteceram performances e leituras cujo objetivo
foi assustar e divertir o público participante que aderiu entusiasticamente. Após a chegada à Biblioteca
Municipal, realizou-se um flashmob, uma sessão de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com
Américo Rodrigues, César Prata e Suzete Marques, seguida da entrega de prémios do concurso
"Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
O evento anual "Leituras Enfeitiçadas", agora inserido no projeto "Sextas da Lua", é organizado pela
Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e a edição deste
ano contou com a participação dos Escuteiros de Mangualde, do Café/Bar Bogalha, de Ferraz e
Alfredo, do Instituto de Artes Musicais e do Agrupamento de Escolas de Mangualde/Bibliotecas
Escolares. A iniciativa teve ainda o apoio do Dr. António Sousa Mendes e Dr. Vítor Manuel Espirito
Santo Marques que permitiram que duas das performances preparadas se realizassem nos seus
espaços privados.
2 de Novembro de 2016
Redacção
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Novembro 3, 2016 | Cultura
Com um investimento elegível de 1,3 milhões de euros e um fundo comunitário associado de 1,1
milhões de euros, a CIM Viseu Dão Lafões acaba de apresentar a candidatura designada Rede Cultural
Viseu Dão Lafões , no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020. O objectivo,
segundo José Morgado, presidente da CIM Viseu Dão Lafões, é lançar e consolidar neste território "um
movimento cultural em contínuo e pró-activo" entre todos os agentes culturais dos 14 municípios que
integram este organismo intermunicipal: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde,
Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Santa Comba Dão, Tondela,
Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.
Apresentada fora do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, a candidatura Rede Cultural
Viseu Dão Lafões pretende afirmar o território Viseu Dão Lafões enquanto território de excelência, na
área da criação e programação artística, relacionada com temas e especificidades que o caracterizem.
Um verdadeiro eixo regional de desenvolvimento cultural que trabalhe continuamente e de forma
articulada com agentes patrimoniais, económicos, políticos, científicos, capaz de gerar novas
propostas de experiências turísticas e, consequentemente, aumentar a permanência dos turistas e
visitantes.
"Temos a grande sorte de ter a operar nesta região instituições culturais de primeira água, e a
candidatura agora apresentada visa, por isso mesmo, tirar partido do trabalho que têm vindo a
desenvolver" sublinhou o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, em
conferência de imprensa realizada no Centro de Artes Criativas de Tondela.
"Quando se fala em turismo e atractividade territorial, temos de associar a vertente cultural, que
desempenha um papel fundamental e incontornável na competitividade dos territórios", concluiu Nuno
Marinho, para quem a plataforma cultural Viseu Dão Lafões "há muito tempo que trabalha e pensa no
aproveitamento destas sinergias para começar a desenvolver projetos no território".
A Rede Cultural Viseu Dão Lafões estrutura-se em três acções nucleares a desenvolver ao longo dos
anos de 2017, 2018 e 2019: Rede de Criação e Itinerância - acção central ao projeto
consubstanciada nas propostas de espectáculos, eventos e atividades das estruturas artísticas
profissionais que constituem a Plataforma Cultural Viseu Dão Lafões (ACERT, Binaural/Nodar, Cine
Clube de Viseu, Teatro de Montemuro e Teatro Viriato) - Convocatória Aberta a outros agentes
artístico- culturais, profissionais, semiprofissionais ou amadores, e a entidades vocacionadas para a
dinamização do turismo cultural; e Comunicação , uma acção transversal a toda a programação, que
pretende contribuir para a devida divulgação dos espectáculos, eventos e atividades, promovendo a
atracção de novos públicos e contribuindo para a captação de fluxos turísticos.
A programação prevista para os três anos de execução da candidatura, estrutura-se em três
segmentos, correspondendo cada segmento a cada ano de programação: 2017, "Novas narrativas";
2018, "Novos patrimónios"; e 2019, "Novas visões".
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Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema Da Tradição à Modernidade .
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Condições para o desenvolvimento regional e proposta do Governo para as autarquias
http://www.pt.cision.com/s/?l=bec78636

Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira debatem as condições para o desenvolvimento regional e
a proposta do Governo que pretende eliminar a responsabilidade financeira dos autarcas em decisões
que acompanhem pareceres técnicos.

Repetições: SIC Notícias - Quadratura do Círculo , 2016-11-03 02:19
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FEIRA DOS SANTOS
EM MANGUALDE
A cidade de Mangualde
acolhe este fim de semana a
Feira dos Santos, também
conhecida corno a festas das
febras_ Trata-se de uma tradição com mais de 300 anos.
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DESTAQUES DA SEMANA
DOS VINHOS ÀS IGUARIAS EM CHOCOLATE. SEM ESQUECER

AS FEBRAS E AS CASTANHAS, HÁ MUITO POR ONDE ESCOLHER
Branco e tinto
•

•

,

•-

• •

,

GRÁNDOLA

MANGUALDE

Chocolate

Febras na Feira Castanha e mel

Bombons de azeite
e mel, hambúrgueres, pizza e lasanha
de chocolate são algumas das iguarias
da Feira do Chocolate de Grândola,
que decorre até
domingo. Também '
pode provar sangria
e empadas de
chocolate. •

Decorre até domingo em Mangualde
mais uma edição da
Feira dos Santos.
popularmente conhecida como Feira
das Febras. O pitéu
é acompanhado
pela broa de milho e
vinho do Dão. Também há mostra económica e cultural. •

S PEDRO DO SUL

.

1

"511, •
'4

Começa amanhã.
com um circuito
das tascas, e decorre até dia 13, em
Borba, a 25.a Festa
da Vinha e do Vinho.
O certame promove
ainda os produtos
regionais como os
queijos, enchidos,
pão. azeite. Há artesanato e música..

Nos dias 12 e 13. a
localidade de Macieira, em S. Pedro
do Sul, é palco para
mais uma edição da
Festa das Castanha
e do Mel. Aos
comes e bebes
prórios da quadra
junta-se o artesanato e a animação
musical.•
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URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/12115

A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Selo de qualidade garante à Feira
dos Santos um carácter nacional
Mangualde Com o lema “Da Tradição à Modernidade”, a Feira dos Santos abre hoje ao público
para três dias de muita animação, com gastronomia, artesanato e produtos agrícolas à mistura
haverá 300 expositores na Feira,
estando o espaço junto à Câmara e
a zona envolvente completamente
lotados. Novidade este ano é a Dão
Wine Party, hoje e amanhã à noite,
também no Mercado Municipal.

Feira dos Santos tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos. Uma das tradições é comprar febras na feira e assá-las na hora nos muitos
grelhadores do recinto

Catarina Tomás Ferreira
A Feira dos Santos é «diferenciadora», não só pela localização «de
excelência», mas sobretudo pela
«abrangência». Quem o diz é o
presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente
no certame, à semelhança do que
tem acontecido nos últimos anos.
«Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para
que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai
ter sensações especiais e uma resposta à altura», garantiu João Azevedo. A Feira dos Santos arranca
hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado onde
estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a cerimónia de abertura.

Até domingo, motivos para visitar Mangualde não vão faltar, pois
além da vertente comercial, haverá
muito para saborear, cheirar e
apreciar. Hoje e amanhã à noite,
haverá um showcooking com o
chef Diogo Rocha e a sub-chef Inês
Beja (22h30), no Mercado Municipal. A cozinha ao vivo também
decorre ao longo do dia de amanhã e domingo, mas com os chefs
Hélio Loureiro e Ivo Loureiro.
Para João Azevedo, a Feira dos
Santos já adquiriu «selo de qualidade», que lhe confere um carácter nacional. Isso é visível pela
grande procura por parte de comerciantes, associações, feirantes
e artesãos de «todo o país», que
querem participar no certame.
«A Feira dos Santos deu um salto
para a excelência», considerou o
autarca, adiantando que, no total,

«Localização de excelência»
Dada a procura, o recinto da
Feira dos Santos tem vindo a aumentar e já ocupa várias ruas da
cidade. Segundo o presidente da
Câmara, a localização «é de excelência», por isso, é «impensável
mudá-la para outro local, é uma
aposta ganha».
No local não se mexe nem na
tradição de comer as febras compradas e assadas na hora na Feira.
Quem conhece este evento, já
sabe que na Feira dos Santos se
comem as febras assadas nos
muitos grelhadores disponíveis
para o efeito. E porque nem só de
carne vive a Feira, há muito mais
para aproveitar durante os três
dias: enchidos, frutos secos, vinho,
artesanato, produtos locais, roupa,
calçado, acessórios de moda, entre
outros.
A complementar o evento estará
ainda a Mostra de Freguesias de
Mangualde, a III ExpoVinhos
Mangualde a Mangualde Indústria, a AgroMangualde e a Mangualde Transporte. Irá decorrer
também o II Encontro Nacional
de Produções Artesanais certificadas; o Manguald´Arte - XI Mostra de Artesanato Nacional; e actividades de pintura ao ar livre - Artes & Ofícios. Será ainda possível
visitar o Espaço Recordação Fotográfico – “Eu estou na Feira dos
Santos de Mangualde!”.
As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto,
Quinta do Alpoim, Rua 1.º de Maio,
Rua Dr. José Marques e Rua Dr.
Valentim da Silva.
Além de toda a animação no recinto com vários grupos, o ponto
alto será a emissão do programa da
TVI “Somos Portugal”, em directo
de Mangualde (Largo Dr. Couto), no
domingo, a partir das 14h00. |

Página 58

ID: 66773776

04-11-2016 | Fim de Semana

Tiragem: 8585

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,85 x 4,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Feira dos
Santos junta
em Mangualde
a gastronomia
ao artesanato
De hoje a domingo P8
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Diário de Coimbra Online

Data Publicação:

04-11-2016

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/12115

A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. "Fizemos uma junção de iniciativas,
de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem. Quem vem à Feira dos Santos vai ter
sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João Azevedo. A Feira dos Santos arranca
hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado onde estarão João Azevedo e o
presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a cerimónia de abertura.
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Diário de Leiria Online

Data Publicação:

04-11-2016

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/12115

A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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19 escolas e 213 nadadores
nas piscinas de Mangualde
D.R.

Natação
Circuito Municipal de Escolas

As Piscinas Municipais de
Mangualde acolheram, no
passado domingo, a primeira
concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação
na temporada desportiva de
2016/2017.
A competição reuniu 213 nadadores em representação de
19 escolas, além de juízes e
cronometristas, totalizando
cerca de 300 intervenientes.
Nas provas foram obtidos

Mónica Silva foi uma das
nadadoras premiadas

três recordes de escalão e a
equipa local, da Escola Municipal de Natação de Mangualde, obteve um 4.º lugar na
'geral' com 77 pontos.
A iniciativa contou com a
presença do vice-presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício, que
no final da competição entregou aos nadadores mangualdenses Mónica Silva, António
Fernandes e Ricardo Machado o prémio de Nadadores
do Ano 2016 nos respectivos
escalões.
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HOJE
Workshop em
Castro Daire
AAIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu,
em parceria com a Câmara
Municipal de Castro Daire,
vai realizar um workshop
sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar hoje, no Auditório da
Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Baile com
a Smooth
Orquestra
Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua hoje, às
22h00, no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com temas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde
A Feira dos Santos vai realizar-se entre hoje e domingo
em Mangualde. A cerimónia
de abertura está marcada
para as 19h30, no Mercado
Municipal Dr. Diamantino
Furtado e contará com o
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e do presidente do
Turismo Centro de Portugal,
Pedro Machado.
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mego, amanhã, para uma
noite de muita animação.
Os bilhetes custam 12 euros.

Gala do Desporto
em Mortágua
A 3.ª Gala do Desporto realiza-se amanhã em Mortágua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos desportistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas
Para assinalar o Dia Mundial do Cinema, a Câmara de
Nelas, em parceria com a
Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar, promovem o Concerto ‘Bandas Sonoras’, amanhã, pelas 21h30,
no Cine-teatro Municipal de
Nelas.

Feira da Castanha
em Souto
de Lafões
A III Feira da Castanha realiza-se amanhã e domingo
no Polidesportivo de Souto
de Lafões, em Oliveira de
Frades. O evento inclui animação cultural, uma Geocaminhada, do InterCultura2016, do mercado de
Outono, de uma mostra
gastronómica e um magusto.

Apresentação
de livro

AMANHÃ
Festival de tunas
em Lamego
O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade
de Lamego’ realiza-se amanhã no Teatro Ribeiro Conceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –
Porto, Estudantina Académica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego
Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de La-

O livro ‘Sete Concelhos, um
Território: Uma caracterização Ambiental e Socioeconómica’, vai ser lançado
amanhã, pelas 15h00, na
Fundação Aquilino Ribeiro,
em Soutosa, Moimenta da
Beira.

DOMINGO
Magusto
em Serrazes
No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.
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FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE)

FIM-DE-SEMANA

Selo de qualidade garante à Feira
dos Santos um carácter nacional
Mangualde Com o lema ‘Da Tradição à Modernidade’, a Feira dos Santos abre hoje ao público para três dias
de muita animação, com gastronomia, artesanato e produtos agrícolas à mistura
Catarina Tomás Ferreira
A Feira dos Santos é “diferenciadora”, não só pela localização “de excelência”, mas sobretudo pela “abrangência”. Quem
o diz é o presidente da Câmara
de Mangualde que espera nova
enchente no certame, à semelhança do que tem acontecido
nos últimos anos.
“Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se
sintam bem. Quem vem à
Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta
à altura”, garantiu João Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado onde estarão
João Azevedo e o presidente
do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a cerimónia de abertura.
Até domingo, motivos para
visitar Mangualde não vão faltar, pois além da vertente comercial, haverá muito para saborear, cheirar e apreciar. Hoje
e amanhã à noite, haverá um
showcooking com o chef
Diogo Rocha e a sub-chef Inês
Beja (22h30), no Mercado Municipal. A cozinha ao vivo também decorre ao longo do dia
de amanhã e domingo, mas
com os chefs Hélio Loureiro e
Ivo Loureiro.
Para João Azevedo, a Feira
dos Santos já adquiriu “selo de
qualidade”, que lhe confere um
carácter nacional. Isso é visível
pela grande procura por parte
de comerciantes, associações,

Feira dos Santos tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos. Uma das tradições é comprar febras na feira e assá-las na hora nos muitos grelhadores do recinto

feirantes e artesãos de “todo o
país”, que querem participar
no certame.
“A Feira dos Santos deu um
salto para a excelência”, considerou o autarca, adiantando
que, no total, haverá 300 expositores na Feira, estando o
espaço junto à Câmara e a
zona envolvente completamente lotados. Novidade este
ano é a Dão Wine Party, hoje e
amanhã à noite, também no
Mercado Municipal.

“Localização de excelência”
Dada a procura, o recinto da
Feira dos Santos tem vindo a
aumentar e já ocupa várias ruas
da cidade. Segundo o presidente da Câmara, a localização
“é de excelência”, por isso, é
“impensável mudá-la para outro local, é uma aposta ganha”.
No local não se mexe nem
na tradição de comer as febras
compradas e assadas na hora
na Feira. Quem conhece este
evento, já sabe que na Feira

dos Santos se comem as febras
assadas nos muitos grelhadores disponíveis para o efeito. E
porque nem só de carne vive
a Feira, há muito mais para
aproveitar durante os três dias:
enchidos, frutos secos, vinho,
artesanato, produtos locais,
roupa, calçado, acessórios de
moda, entre outros.
Acomplementar o evento estará ainda a Mostra de Freguesias de Mangualde, a III ExpoVinhos Mangualde a Man-

gualde Indústria, a AgroMangualde e a Mangualde Transporte. Irá decorrer também o II
Encontro Nacional de Produções Artesanais certificadas; o
Manguald´Arte - XI Mostra de
Artesanato Nacional; e actividades de pintura ao ar livre Artes & Ofícios. Será ainda possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico – 'Eu estou na
Feira dos Santos de Mangualde!'
As iniciativas dividem-se por
vários locais da cidade: Sede

da Sociedade Filarmónica de
Tibaldinho, Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado,
Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1.º de Maio, Rua Dr.
José Marques e Rua Dr. Valentim da Silva.
Além de toda a animação no
recinto com vários grupos, o
ponto alto será a emissão do
programa da TVI 'Somos Portugal', em directo de Mangualde (Largo Dr. Couto), no
domingo, a partir das 14h00. |
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FIM-DE-SEMANA

FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE)

Feira dos Santos à Mesa em
12 restaurantes do concelho
GASTRONOMIA Durante a
Feira dos Santos os sabores de
Mangualde também são servidos à mesa dos restaurantes
do concelho. Como tem sido
habitual, a Feira dos Santos
pode ser agora também degustada nestes espaços, com
uma ementa especialmente
confeccionada para este certame secular: enchidos da região, rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de
abóbora, queijo da Serra e vinho do Dão.
Os restaurantes aderentes à
'Feira dos Santos à Mesa' estarão devidamente identificados
com um selo do evento. Aderiram os restaurantes 'Cruzeiro', 'O Valério', Hotel Senhora do Castelo, 'Os Galitos',
'Gestur', Hotel Cruz da Mata,
'Cascata de Pedra', 'Aldeão',
Cantinho dos Petiscos', 'Kerú',
'Chafariz Beirão' e 'Café-restaurante marisqueira São João'. |

Programa
HOJE
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
19h30 Abertura Oficial da Feira dos Santos
22h00 Dão Wine Party (Barman Show, cocktails com vinhos do Dão; degustação de produtos locais)
22h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vinho do
Dão de Mangualde)
22h30 – Showcooking com chef Diogo Rocha e sub-chef
Inês Beja
00h00 Encerramento
Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
10h00 - 18h00 II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados
AMANHÃ
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
9h00-20h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vinho do Dão de Mangualde)
16h00 e 18h00 ‘Santos da Casa Fazem Milagres’:
Showcookings (degustação de produtos locais) com os
chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro
22h00 Dão Wine Party (Barman Show, cocktails com vinhos do Dão; degustação de produtos locais)
22h30 – Showcooking com chef Diogo Rocha e sub-chef
Inês Beja
01h00 Encerramento

Gastronomia regional como as febras à Feira dos Santos é um dos pratos que serão servidos

Trânsito condicionado entre hoje
e domingo no centro da cidade

Mostra de
produtos
e artesanato

TRÊS DIASA Feira dos Santos
de Mangualde decorre em várias artérias do centro da cidade, por isso, o trânsito estará
condicionado entre hoje e domingo.
O trânsito será interrompido
a partir das 15h00 de hoje nos
seguintes locais: Largo Dr.
Couto, Largo do Rossio, Rua
1.º de Maio, Rua Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva
– parque de estacionamento
do Mercado Municipal, Rua
Nova, Rua Dr. Almeida, Rua do
Grémio, Rua do Correio, Rua
25 de Abril, Avenida General
Humberto Delgado, Rua Ana

Nos três dias da Feira dos Santos, Mangualde recebe exposições de produtos regionais e
outros relacionados com a
agricultura, a indústria, o sector
automóvel, dos transportes e
o artesanato. Os visitantes do
certame poderão passear pela
Mangualde Regional, Mangualde Indústria, AgroMangualde, Mangualde Motor e
Mangualde Transporte. Além
disso, vai decorrer o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald´Arte – XI Mostra de Artesanato Nacional, e actividades de pintura ao ar livre: Artes
& Ofícios. |

Largo Dr. Couto é um dos palcos da festa

de Castro Osório, Calçada da
Carvalha, Calçada do Viriato,
Largo das Escolas.
O município alerta que
“qualquer veículo que esteja
estacionado nestas ruas, após

as 15h00 de hoje poderá ser
removido conforme estipula o
Regulamento de Trânsito da
Cidade de Mangualde”. Domingo, após as 22h00, a circulação volta à normalidade. |

Várias artérias da cidade
9h30 Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
(artéria principal da cidade)
14h30 Grupo Zés Pereiras ‘Os Parentes de Teivas’ (todas as
artérias da feira)
15h00 Mega Lua (Rua 1.º de Maio)
Todo o diaArt & Manhã (todas as artérias da feira)
Todo o dia Concertinas
DOMINGO
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
9h00-20h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vinho do Dão de Mangualde)
11h00, 14h00 e 18h00 ‘Santos da Casa Fazem Milagres’:
Showcookings (degustação de produtos locais) com os
chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro
Várias artérias da cidade
9h00 Grupo Zés Pereiras ‘Os Parentes de Teivas’ (todas as
artérias da feira)
14h00 Programa Somos Portugal em directo de Mangualde
(Largo Dr. Couto)
Todo o diaArt & Manhã (todas as artérias da feira)
Todo o dia Concertinas
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A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Texto Irene Ferreira

ILUMINAÇÃO PÚBLICA À NOITE É SÓ PARA ALGUNS

FOI EM OUTUBRO DE 2011 QUE A TAXA DE IVA DA ELETRICIDADE PASSOU DOS 6 PARA OS 23 POR CENTO. UM
AUMENTO QUE LEVOU AS AUTARQUIAS A TOMAR MEDIDAS PARA REDUZIR OS CUSTOS. A ALTERNATIVA MAIS
CONSENSUAL FOI A REDUÇÃO DE HORAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOTURNA. ASSIM ACONTECEU NO DISTRITO
DE VISEU, ONDE OS MUNICÍPIOS OPTARAM POR DESLIGAR AS LUMINÁRIAS TOTAL OU PARCIALMENTE NAS ZONAS
RURAIS E EM ALGUNS CASOS TAMBÉM NAS SEDES DE CONCELHO. NESTA EDIÇÃO FAZEMOS O PONTO DE SITUAÇÃO
DA MEDIDA NAS SETE CIDADES DO DISTRITO VISEENSE

Viseu
No concelho de Viseu, o corte de
iluminação pública noturna não
se verifica e, segundo o presidente
da autarquia, com a mudança para
a hora de inverno, as luminárias
passa ra m a acender meia hora
mais cedo e a desligar também
meia hora mais tarde. Ou seja, em
vez de a luz ser desligada às 7h00
passaria a ser desligada às 7h30m.
No entanto, o Jornal do Centro
constatou que às 6h15m, as luzes
já estão desligadas, deixando a
cidade praticamente às escuras.
Segundo Almeida Henriques, a
medida de alargamento do tempo
de iluminação noturna deve-se ao
programa de eficiência energética
do município. “Nós já investimos
em 520 luminárias LED”, refere
o autarca que destaca os cerca de
seis milhões de euros de consumo
elé t r ic o no c onc el ho. Um dos
objetivos da Câmara de Viseu para
o futuro passa, segundo o edil,
pela aplicação de sensores porque,
como diz, “há estradas no município que não passa lá um carro
nem uma pessoa durante a noite

e outras que estão iluminadas e
não têm casas”. Nessas vias vão ser
aplicados sensores de movimento
nos postes de iluminação. Uma
medida que Almeida Henriques
considera de “boa gestão”.

tido em iniciativas, equipamentos
e serviços bem mais importantes
para a população do que a iluminação pública ”, conclui. Uma medida
que, segundo o autarca de Lamego,
não tem “fim à vista”.

Lamego

Tarouca

No concelho de Lamego a autarquia
começou por desligar a eletricidade
pública nas aldeias entre as 2h00 e
as 6h00, mas acabou por estabelecer
o corte entre as 2h00 e as 5h00.
Segundo o presidente do município,
Francisco Lopes, “o tipo de vida que
as populações fazem é compatível
com o horário de redução, não há
reclamações de maior e não há
aumento de criminalidade”. No que
diz respeito à redução de custos,
o autarca explica que no início foi
“muito signif icativa”. Como os
aumentos na eletricidade têm sido
constantes, o edil adianta que “essa
poupança tem vindo a esbater-se
mas a apesar de tudo continua a ser
uma medida com resultados muito
positivos”. Francisco Lopes fala
numa poupança de 14 mil euros por
mês. Dinheiro que “está a ser inves-

Também o concelho de Tarouca
fica às escuras entre as 2h30 e as
5h00. De acordo com o presidente
do município, a medida pode ter
os dias contados. “Até final do ano
vamos implementar 17 lâmpadas
Led” numa fase inicial, anuncia
Valdemar Pereira. O autarca acrescenta que o objetivo é alargar a
tecnologia Led a todo o concelho já
no próximo ano. Cerca de cem mil
euros por ano é quanto o executivo
de Tarouca consegue poupar com o
corte da iluminação pública durante a noite.

Tondela
No concelho de Tondela, o executivo está também a apostar na tecnologia Led para minimizar os custos,
embora em 2012 tenha decidido

pelo corte parcial da eletricidade
pública. O presidente do município,
José António Jesus, fala num “plano” que foi feito em que “algumas
luminárias em áreas menos sensíveis foram desativadas”. “Esse plano
tem vindo a ser reajustado, afirma.
O autarca refere que recentemente
um número significativo de postes
foi religado e afirma que “estamos a
trabalhar para aumentar o contingente de luminárias ligadas, sempre
num princípio de melhor eficiência
e de boa gestão”.
No ano passado o município de
Tondela investiu na iluminação
em tecnologia Led. “Uma medida
que é para continuar até porque
pretendemos religar alguns pontos
de iluminação mas sem aumentar
a despesa”, ad ia nt a o aut a rc a .
Segundo José António Jesus, é um
processo dinâmico “procurando
satisfazer os interesses, a qualidade
de vida, a segurança e proteção das
pessoas e ao mesmo tempo ter uma
gestão mais eficaz e adequada”.
Com o custo da electricidade sempre a variar, o edil de Tondela fala
numa poupança de cerca de “150 a
200 mil euros Página
por ano”.
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Esta semana as ruas da cidade de Viseu continuavam às escuras depois das 6h15m

Santa Comba Dão
Corte total em todo o concelho
entre as 2h30 e as 4h30 da manhã
é a medida decidida pelo executivo
de Santa Comba Dão, desde o início
de 2014. Uma decisão que está agora
em análise e a pensar numa possível
alteração. Para o presidente do
município, Leonel Gouveia, o corte
tem sido vantajoso para as contas
da autarquia, uma vez que na altura
da tomada de decisão, a câmara
estava “numa situação financeira
muito complicada e tivemos de
implementar medidas drásticas de
redução da despesa”. O autarca fala
numa poupança de “20 a 25 mil
euros anuais”. Segundo o presidente
de Santa Comba Dão, a situação
financeira actual da autarquia já

apresenta alguma sustentabilidade
mas como diz, “a medida é para
continuar, embora nos próximos
dias com o aproximar do inverno
teremos de reanalisar o processo”.

Mangualde
Quem já esteve quase cinco anos
sem eletricidade pública noturna
entre as 2h00 e as 5h00 e atualmente
conta com iluminação total é a
população do concelho de Mangualde. Desde o último verão que a
eletricidade foi religada. Segundo o
presidente da Câmara Municipal, o
corte “derivou de um problema financeiro gravíssimo que a autarquia
tinha que era uma dificuldade de
tesouraria e a monstruosa dívida que
herdámos”. João Azevedo explica

que atualmente a situação financeira
do município já permite religar a
luz pública noturna. “Hoje não há
nenhum corte em iluminação pública em Mangualde, o que me deixa
muito satisfeito”, refere. O autarca
explica que a decisão em cortar na
iluminação pública foi difícil de
tomar, mas “tivemos que o fazer, as
pessoas interpretaram isso como
uma decisão corajosa e hoje temos a
possibilidade de dizer que conseguimos resolver o assunto com uma boa
gestão”. O presidente de Mangualde
fala em dezenas de milhares de euros
de poupança que “nos permite hoje
religar as luzes e ter uma situação
financeira mais estabilizada e que
nos permite também sonhar com
um concelho mais forte no futuro.
Um concelho de excelência”.

S. Pedro do Sul
Também no concelho de S. Pedro
do Sul as noites não sofrem qualquer corte na iluminação pública
mas nem sempre foi assim. Há
t rês a nos o execut ivo ava nçou
para o corte em algumas centenas
de lu mi ná r ias mas, seg u ndo o
presidente do município, “com essa
experiência que fi zemos chegámos
à conclusão que não estávamos a
tirar nenhum rendimento, os gastos
mantinham-se praticamente inalteráveis e a partir daí não fizemos
mais nenhum corte”. “Não estamos
a pensar fazer cortes noturnos de
iluminação pública”, refere Vítor
Figueiredo.
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Infraestruturas de Portugal visitou Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
3 de Novembro de 2016
108 Views
O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, Carlos Alberto Fernandes, efetuou uma visita ao
concelho de Mangualde para acompanhar de perto a evolução de algumas obras e para avaliar a
intervenção na Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde. Para o efeito, foi
acompanhado pelo Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
Visitou a Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde com vista à melhoria de
infraestruturas de apoio ao terminal ferroviário e abordando a reabilitação da linha da Beira Alta,
tendo no horizonte 2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que estão a decorrer no concelho,
nomeadamente a repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas e EN 232 que liga
Mangualde a Gouveia.
Por:Mun.Mangualde
3 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Sendo sexta-feira a última Revista de Imprensa da semana traz até si algumas sugestões para este
fim-de-semana tal como já vem sendo habitual, acompanhadas dos últimos destaques televisivos e
não só da semana.
Bom dia!
|| SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA ||
Decorre este fim-de-semana em Mangualde mais uma tradicional Feira dos Santos. Entre animação,
tasquinhas, workshops e artesanato, o evento contará com transmissão em direto do Somos Portugal
da TVI no domingo, e o Quinto Canal estará por lá para lhe revelar os melhores momentos.
Mesmo com a estreia só marcada para o próximo ano, a estação pública já garantiu a venda da sua
série Vidago Palace a dois países.
A menos de 48 horas continuam a ser reveladas as surpresas para os Europe Music Awards 2016, e
The Weeknd é a mais recente confirmação para atuar em palco.
Foram precisos vinte anos para que o público pudesse finalmente acompanhar a sequela de
Trainspotting, com o trailer e data de estreia já revelados.
Dedicado especialmente ao mundo dos videojogos, o Facebook apresentou e lançou este mês de
forma oficial o seu novo serviço Gameroom.
|| SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA ||
Neste domingo, dia 06 de novembro, serão entregues os MTV Europe Music Awards 2016. A cerimónia
será transmitida em direto às 19 horas na MTV Portugal, e o Quinto Canal vai acompanhar de perto o
evento com todos os detalhes e cobertura para os nossos leitores.
4 de Novembro de 2016
André Kanas
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Decorreu ontem no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, em Mangualde, a cerimónia da
abertura oficial de mais uma edição da prestigiada Feira dos Santos 2016.
A abertura oficial foi feita por João Azevedo, presidente do Município na presença de todo o executivo,
da presidente da Assembleia Municipal, membros da Assembleia Municipal e presidentes das juntas de
freguesia, muitos mangualdenses e convidados, destacando a presença de Pedro Machado, do Turismo
Centro, Acácio Pinto, presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM Dão Lafões, os presidentes das
autarquias de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Vila Nova de Paiva.
Assistiu-se a um momento musical de um excelente quarteto de acordeonistas, e aos discursos do
autarca azurarense e do presidente do Turismo Centro.
Seguiu-se uma visita aos stands presentes, uma "Dão Wine Party" e uma degustação de produtos
locais.
A Feira dos Santos decorrerá até ao dia 6 de Novembro, com muita animação e gastronomia de
elevado gabarito.
Não falte!
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Feira dos Santos quer
ser “património nacional”
Mangualde Autarca anunciou que vai candidatar certame e reconheceu que
será um processo longo para o qual conta com o apoio da Turismo do Centro
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Catarina Tomás Ferreira
“Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como património nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por todo
o lado em dois dias e meio e é o
espelho da nossa actividade social, cultural, industrial e empresarial”. Foi desta forma que
o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos
Santos a património nacional.
O certame, que termina hoje,
está a decorrer no centro da cidade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que
se prevê “longo”, pediu a ajuda
do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também na sessão.
Nas palavras do presidente
da Câmara, “um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levanta-

Abertura da Feira dos Santos mobilizou centenas de convidados

dos”. “É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente”, disse, apelando a todos para que façam
da Feira dos Santos “um grande
certame nacional e internacional”.
Por estes dias, o centro da cidade enche-se de stands de artesanato, de associações e empresas do concelho, de feirantes
de todo o país, de produtos locais, de vinhos, de máquinas, de
muita animação e de cheiros,
com especial destaque para o

cheiro das febras acabadas de
assar nos muitos grelhadores
disponíveis no recinto. Para a
tarde de hoje está reservada a
transmissão do programa da
TVI “Somos Portugal”, em directo de Mangualde.
Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é “o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do concelho”.
Por isso, quer atrair a diáspora
e os espanhóis, e nisso, a linha
férrea da Beira Alta e as obras
de melhoramento irão desempenhar um papel importante
no crescimento do evento.

O presidente da Turismo Centro de Portugal elogiou o trabalho feito em Mangualde e afirmou que acredita no potencial
dos produtos que estão associados à Feira dos Santos.
“Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A diferenciação permite que um concelho, que um território, um destino, se possa distinguir dos seus
pares. E a identidade dos mangualdenses só se encontra em
Mangualde, e é nessa diferença
que assenta a base económica
e pujante da Feira dos Santos”,
defendeu.
De acordo com Pedro Machado, “a Feira dos Santos pode
ajudar a aumentar a capacidade
de a região Centro se renovar e
até de poder alcançar novos desafios”, principalmente nesta
que é considerada época baixa.
Na sua opinião, não é preciso
“andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer grandes rasgos de modernidade e
vanguardismo” para ter uma
“feira com tradição e uma feira
contemporânea que tem valor
por si própria”. |
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Feira dos Santos quer
ser “património nacional”
Mangualde Autarca anunciou que vai candidatar certame e reconheceu que
será um processo longo para o qual conta com o apoio da Turismo do Centro
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Catarina Tomás Ferreira
«Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como património nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por
todo o lado em dois dias e meio
e é o espelho da nossa actividade social, cultural, industrial
e empresarial». Foi desta forma
que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos
Santos a património nacional.
O certame, que termina hoje,
está a decorrer no centro da cidade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que
se prevê «longo», pediu a ajuda
do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também na sessão.
Nas palavras do presidente
da Câmara, «um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levantados». «É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente», disse, apelando a todos para que façam
da Feira dos Santos «um
grande certame nacional e in-

Abertura da Feira dos Santos mobilizou, na sexta-feira, centenas de convidados

ternacional».
Por estes dias, o centro da cidade enche-se de stands de artesanato, de associações e empresas do concelho, de feirantes de todo o país, de produtos
locais, de vinhos, de máquinas,
de muita animação e de cheiros, com especial destaque
para o cheiro das febras acabadas de assar nos muitos grelhadores disponíveis no recinto.
Para a tarde de hoje está reservada a transmissão do programa da TVI “Somos Portugal”, em directo de Mangualde.
Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é «o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do conce-

lho». Por isso, quer atrair a diáspora e os espanhóis, e nisso, a
linha férrea da Beira Alta e as
obras de melhoramento irão
desempenhar um papel importante no crescimento do
evento.
O presidente da Turismo
Centro de Portugal elogiou o
trabalho feito em Mangualde e
afirmou que acredita no potencial dos produtos que estão associados à Feira dos Santos.
«Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A diferenciação permite que um concelho, que um território, um destino, se possa distinguir dos
seus pares. E a identidade dos

mangualdenses só se encontra
em Mangualde, e é nessa diferença que assenta a base económica e pujante da Feira dos
Santos», defendeu.
De acordo com Pedro Machado, «a Feira dos Santos pode
ajudar a aumentar a capacidade
de a região Centro se renovar e
até de poder alcançar novos desafios», principalmente nesta
que é considerada época baixa.
Na sua opinião, não é preciso
«andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer grandes rasgos de modernidade e
vanguardismo» para ter uma
«feira com tradição e uma feira
contemporânea que tem valor
por si própria».|
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Iniciativa decorreu em Mangualde

Adere-Minho promoveu
encontro de produtos certificados
Adere-Minho promoveu, na passada sexta-feira, o II
Encontro Nacional
de Produtos Tradicionais
Certificados, em Tibaldinho, Alcafache, no Município de Mangualde, a
convite daquela Câmara.
A instituição com sede em Soutelo, Vila Verde, disse ser «uma honra
aceitar o desafio do Município de Mangualde» para realizar esta iniciativa.
Por seu turno, o vereador de Mangualde João
Lopes, agradeceu o facto
de a Adere-Minho ter realizado um encontro desta importância e dimensão numa freguesia com
tanto património histórico-cultural na área do
artesanato.
Já o presidente do Município de Mangualde disse que este encontro só
fazia sentido realizar-se
em Tibaldinho, pois foi
ali que «nasceu o maior
património cultural que
precisa ser preservado,
promovido e valorizado, que é o Bordado de
Tibaldinho, que só persistiu no tempo graças à
dedicação incondicional
das suas artesãs».
O programa desta ini-

DR

A

Mangualde agradeceu à Adere-Minho a organização do encontro

ciativa contou com as intervenções de Luís Rocha e Fernando Gaspar,
do CEARTE, que fizeram
um balanço da certificação
dos produtos artesanais
não alimentares e da importância da obtenção da
carta de artesão e de UPA.
O produto mais próximo da certificação é o
Tapete de Arraiolos de
Portugal, que foi explicado pela técnica da qualidade da Adere-Minho
Diana Barbosa. Fernanda Pereira, de Mangual-

de, apresentou o Caderno de Especificações do
Bordado de Tibaldinho.
O vereador do Município de Gondomar Carlos Brás falou da Filigrana
de Gondomar, da sua importância para economia
local e nacional, defendendo que «é importante
certificar para valorizar o
produto e acabar com as
“filigranas falsas”».
A parte da tarde foi dedicada aos produtos alimentares certificados, em
que foi possível perceber

como elaborar um Caderno de Especificações
(Graça Ramos, da Portugal à Mão).
A associação FELBA
(entidade promotora)
explicou como se trata
da certificação da Maçã
de Esmolfe e da Maçã da
Beira Alta.
A Estrelacoop fez uma
apresentação sobre a certificação do Queijo da Serra da Estrela, advertindo
que «é importante procurar queijo com selo da
certificação».

Destaque

A certificação de
produtos artesanais e
tradicionais reforça a
identidade nacional,
honrando a cultura e o
legado do passado, mas
compatibilizando-o
com os desafios atuais e
a necessidade contínua
de melhorar e inovar.
Só desta forma seremos
capazes de manter
uma dinâmica de
procura que respeite
o passado mas seja
capaz de satisfazer
as necessidades
e expetativas do
presente, preparando
assim um futuro com
sustentabilidade.
A certificação destes
produtos, quando
realizada por uma
entidade independente
de quem os produz, dá
as necessárias garantias
de imparcialidade
e isenção aos
consumidores e
regulamentadores,
proporcionando ainda
a possibilidade de
registo legal de marca
própria e distintiva,
impedindo desta forma
a concorrência ilícita.
IPAC
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II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais certificados em Tibaldinho
Posted by: Antonio Pacheco
6 de Novembro de 2016
12 Views
Realizou-se nesta sexta feira, o II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais certificados em
Tibaldinho.
A Adere-Minho aceitou o desafio do Município de Mangualde, para realizar este II ENCONTRO
NACIONAL DE PRODUTOS TRADICIONAIS CERTIFICADOS em Tibaldinho - Alcafache no Município de
Mangualde, contou com o Presidente do Município de Mangualde João Azevedo que referiu, este
encontro só fazia sentido se realizar em Tibaldinho, pois foi aqui que nasceu o maior património
cultural que precisa ser preservado, promovido e valorizado, que é o Bordado de Tibaldinho que só
persistiu no tempo graças à dedicação incondicional das suas artesãs.
Num dia muito produtivo, com as intervenções valiosas do CEARTE (Luís Rocha e Fernando Gaspar),
que fizeram um balanço da certificação dos produtos artesanais não alimentares, e da importância da
obtenção da carta de artesão e de UPA.
O produto mais próximo da certificação é o Tapete de Arraiolos de Portugal, que foi devidamente
explicado pela Técnica da qualidade da Adere-Minho - Diana Barbosa.
O Vereador do Município de Gondomar - Carlos Brás, falou da Filigrana de Gondomar, da sua
importância para economia local e nacional, e por isso é importante certificar para valorizar o produto,
e acabar com as "Filigranas falsas". Foi também apresentado o Caderno de Especificações do Bordado
de Tibaldinho (Fernanda Pereira de Mangualde).
A parte da tarde foi dedicada aos produtos alimentares certificados, em que se percebeu como
elaborar um Caderno de Especificações (Graça Ramos da Portugal à mão), e a associação FELBA
(entidade promotora) explicou como se trata da certificação da Maçã de Esmolfe e da Maçã da Beira
Alta. Da parte da Estrelacoop trouxeram uma apresentação clara sobre a certificação do Queijo da
Serra da Estrela, é importante procurar queijo com selo da certificação.
Deste encontro sai ainda uma nota importante por parte do IPAC:
A certificação de produtos artesanais e tradicionais reforça a identidade nacional, honrando a cultura e
o legado do passado, mas compatibilizando-o com os desafios atuais e a necessidade contínua de
melhorar e inovar. Só desta forma seremos capazes de manter uma dinâmica de procura que respeite
o passado mas seja capaz de satisfazer as necessidades e expectativas do presente, preparando assim
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um futuro com sustentabilidade.
A certificação destes produtos, quando realizada por uma entidade independente de quem os produz,
dá as necessárias garantias de imparcialidade e isenção aos consumidores e regulamentadores,
proporcionando ainda (consoante os casos) a possibilidade de registo legal de marca própria e
distintiva, impedindo desta forma a concorrência (ilícita) de quem não tem o necessário histórico,
tradição ou aptidões para produzir com a qualidade desejada os produtos certificados.
A certificação é também uma atividade indispensável quando é necessário separar o trigo do joio, ou
seja, defender e assegurar a qualidade e consistência do produto, de modo a que o seu bom nome e
reputação sejam protegidos, enaltecidos e reconhecidos de forma sistemática e imediata pelos
consumidores. A ausência de uma certificação competente proporciona um ambiente em que a
competição se faz apenas pelo preço, e não respeitando um nível de qualidade mínimo, o que
inevitavelmente produzirá uma perca contínua de qualidade e o consequente desinteresse dos
consumidores por um produto de qualidade incerta, decrescente e variável.
Finalizou este encontro o Sr. Vereador de Mangualde Dr. João Lopes, que agradeceu o facto de AdereMinho ter aceite realizar um encontro desta importância e dimensão numa Freguesia com tanto
histórico cultural na área do artesanato.
Por:Adere-Minho
6 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Feira dos Santos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

06-11-2016

URL:http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-11-06-Feira-dos-Santos-em-Mangualde

País
Feira dos Santos em Mangualde
06.11.2016 15h00
É uma tradição com mais de 300 anos. A Feira dos Santos está, este fim de semana, nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade. Mas as mais procuradas são as das febras de porco.
06.11.2016 15h00
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Feira dos Santos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

06-11-2016

URL:http://sicnoticias.sapo.pt/incoming/2016-11-06-Feira-dos-Santos-em-Mangualde

New Articles
Feira dos Santos em Mangualde
06.11.2016 15h00
É uma tradição com mais de 300 anos. A Feira dos Santos está, este fim de semana, nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade. Mas as mais procuradas são as das febras de porco.
06.11.2016 15h00
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Leituras Enfeitiçadas em Mangualde
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Internet

Meio:

ViseuMais Online

Data Publicação:

06-11-2016

URL:http://viseumais.com/viseu/%C2%ABleituras-enfeiticadas%C2%BB-em-mangualde/

De forma a promover a leitura e celebrar o Halloween, a Câmara Municipal de Mangualde promove
uma noite de Leituras Enfeitiçadas . Assim, na noite de 31 de Outubro, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves acolhe mais uma edição desta iniciativa mágica dirigida a crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, acompanhadas pelos pais.
Esta actividade de promoção da leitura a partir do tema do Halloween contará com diversas
iniciativas: contos, disfarces, danças, magias e outros jogos e diversões. As Bruxas, que povoam o
mundo dos contos da literatura infantil, também caracterizam actualmente esta festividade, pelo que
nessa noite não faltarão leituras enfeitiçadas, disfarces e bruxarias inofensivas. De realçar também
que irá decorrer o concurso de escrita e expressão plástica e a exposição de trabalhos, alusivos à
temática em questão, desenvolvidos pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
O Halloween, evento tradicional e cultural dos países anglo-saxónicos que remonta às tradições dos
povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã- Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 d.C..,
popularizou-se nos Estados Unidos com as famosas abóboras e a frase "Gostosuras ou Travessuras".
22 Outubro, 2012 |Autor:
ViseuMais
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Feira dos Santos em Mangualde
http://www.pt.cision.com/s/?l=5f73e9e1

É uma tradição com mais de 300 anos. Este fim de semana, a Feira dos Santos está nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade, mas as mais procuradas são as das febras de porco.

Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2016-11-06 19:28
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
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Internet
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Diário de Aveiro Online
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URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/12186

"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Coimbra Online

Data Publicação:

07-11-2016

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/12186

"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional. O certame,
que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João Azevedo
divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo", pediu a
ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na sessão.
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional

Tipo Meio:

Internet
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Diário de Leiria Online

Data Publicação:

07-11-2016

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/12186

"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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ESPECIAL FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE)

Feira dos Santos q
para ser património
Mangualde Presidente da Câmara de Mangualde anunciou qu
e reconheceu que será um processo longo, para o qual conta
Catarina Tomás Ferreira
“Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como património nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por
todo o lado em dois dias e
meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial”. Foi
desta forma que o presidente
da Câmara de Mangualde
anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a
património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo,
que se prevê “longo”, pediu a
ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na sessão.
Nas palavras do presidente
da Câmara, “um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levantados”. “É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente. E farei tudo
o que estiver ao meu alcance
para defender os interesses do
concelho e dos cidadãos”, garantiu, apelando a todos para
que façam da Feira dos Santos
“um grande certame nacional

João Azevedo referiu que a Feira dos Santos “é o projecto mais importan

e internacional”.
O centro da cidade encheu-se de stands de artesanato, de
associações e empresas do
concelho, de feirantes de todo
o país, de produtos locais, de
vinhos, de máquinas, de muita
animação e de cheiros, com
especial destaque para o
cheiro das febras acabadas de
assar nos muitos grelhadores
disponíveis no recinto.
Feira “pujante e corajosa”
Para o futuro, João Azevedo

quer uma feira “pujante, corajosa, competente e segura”. “Tenho uma esperança enorme no
futuro. Tenho um entusiasmo
sem limites acreditando que
Mangualde é um concelho que
tem razões para ser um concelho de futuro”, sublinhou.
Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é “o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do concelho”.
Por isso, quer atrair a diáspora
e os espanhóis, e nisso, a linha
férrea da Beira Alta e as obras
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FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE) ESPECIAL

quer certificação
o nacional
ue irá candidatar o certame a património nacional
com a ajuda da Turismo Centro de Portugal
FOTOS: RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

mente, resolvida com as “tais
instalações públicas, a tal modernidade da cidade para que
as pessoas possam vir mais vezes a Mangualde”.

nte na caminhada no desenvolvimento do concelho”

de melhoramento irão desempenhar um papel importante
no crescimento do evento.
Ao contrário do que acontecia há alguns anos, em que a
feira era “fechada e sem capacidade para receber pessoas”,
agora é um certame “de qualidade”, que “não é copiável,
nem copia ninguém”. “Tem
uma identidade própria das
pessoas de Mangualde, que
são pessoas que sabem receber muito bem”, concluiu.
João Azevedo acredita que o

evento será favorecido com a
regeneração urbana, futuramente levada a cabo pelo município. “Quando tivermos espaço mais qualificado, espaço
melhorado, pracetas mais bem
desenhadas, a Feira dos Santos
ainda vai ser melhor porque
vai ter mais qualidade dentro
da nossa cidade”, previu.
Este ano, a lotação esteve
completamente esgotada, com
mais de 300 expositores de
todo o país, pelo que a ampliação do espaço será, futura-

Evento ajuda região
Centro a renovar-se
O presidente da Turismo
Centro de Portugal elogiou o
trabalho feito em Mangualde
e afirmou que acredita no potencial dos produtos que estão
associados à Feira dos Santos.
“Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A diferenciação permite que um
concelho, que um território,
um destino, se possa distinguir
dos seus pares. E a identidade
dos mangualdenses só se encontra em Mangualde, e é
nessa diferença que assenta a
base económica e pujante da
Feira dos Santos”, defendeu.
De acordo com Pedro Machado, “a Feira dos Santos
pode ajudar a aumentar a capacidade de a região Centro se
renovar e até de poder alcançar novos desafios”, principalmente nesta que é considerada
época baixa. “Uma região
unida e coesa é muito mais
forte do que uma cidade ou
um município isoladamente”,
frisou.
Na sua opinião, não é preciso
“andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer
grandes rasgos de modernidade e vanguardismo” para ter
uma “feira com tradição e uma
feira contemporânea que tem
valor por si própria”. 

Página 85

ID: 66803241

07-11-2016

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,82 x 9,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

Autarquia quer
Feira dos Santos
como património
nacional
Presidente da Câmara de Mangualde anunciou
que irá candidatar o certame a património
nacional e reconheceu que será um processo
longo, para o qual conta com a ajuda da
Turismo Centro de Portugal Páginas 12 e 13
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
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Diário de Viseu Online
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07-11-2016

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12186

"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde fez balanço do DECIF no concelho
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Magazine Serrano Online
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Mangualde fez balanço do DECIF no concelho
Posted by: Sofia Pacheco
7 de Novembro de 2016
30 Views
No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou uma reunião de avaliação e de balanço do
Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no concelho. A reunião, que decorreu no
quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi presidida pelo presidente da Câmara,
João Azevedo, e pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. A sessão contou
ainda com a presença do presidente da direção dos BVM, João Soares, do Comandante dos BVM,
Carlos Carvalho, do Comandante do Destacamento Territorial de Mangualde, Capitão Lopes, do
responsável pelo Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA - 2º Sargento Aguiar, do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José Tomás, do Chefe do Agrupamento
299 do Corpo Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos presidentes da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias de Tavares, nomeadamente, Bernardino
Azevedo e Alexandre Constantino.
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital que a autarquia tem investido na área da proteção
civil, nomeadamente na prevenção e combate a incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição do
risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação
de caminhos florestais e a gestão das faixas de gestão de combustível' são alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado com as instalações dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe
nos vários agentes da proteção civil do concelho'.
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR, PROTEÇÃO
CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL.
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma breve resenha histórica, proferida pelo
presidente da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os intervenientes participaram numa visita
guiada pelas instalações, que permitiu conhecer as principais valências, com especial destaque para
Base de Apoio Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação, nos domínios dos fogos
industriais, urbanos e florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação de três sessões, proferidas
pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2º Sargento Aguiar da GNR/SEPNA e
pelo Adjunto de Comando, Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes ficaram a conhecer melhor o
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risco de incêndio florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos últimos anos. Deu-se ainda a
conhecer a atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia e o investimento executado
em planeamento e prevenção estrutural de DFCI. A GNR/SEPNA apresentou os dados relativos às
ocorrências do último ano, nomeadamente, às causas e contexto das ignições, e divulgou todo o
trabalho de sensibilização, fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua missão. Na última
sessão, os Bombeiros Voluntários de Mangualde apresentaram a constituição do corpo de bombeiros,
os meios que têm ao dispor, as suas valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de
intervenção e as estatísticas da sua atividade.
Por:Mun. Mangualde
7 de Novembro de 2016
Sofia Pacheco
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Vem correr por Mondego!

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:
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Mais Superior Online

Autores:

Mariana Ginginha

URL:http://www.maissuperior.com/2016/11/07/vem-correr-mondego/

Gostas de fazer exercício ao ar livre e de descobrir mil e um recantos de Portugal? Participa na 3ª
edição do Trail Aldeias do Mondego!
No dia 19 de novembro, esta prova vai dar-te a escolher entre três percursos, cada um com diferentes
dificuldades: Um trail longo com 42 quilómetros; um curto de 21 quilómetros, ou uma caminhada de
10 quilómetros.
E o melhor é que, durante a realização deste trail, os mais curiosos vão ter a oportunidade de admirar
a paisagens únicas Serra da Estrela, bem como conhecer as várias aldeias típicas e zonas históricas da
região de Viseu. A corrida vai começar junto à Câmara Municipal de Mangualde, pelas 9h30, e vai
terminar na Aldeia Abrunhos de Mato.
O trail longo custa 15 euros, o curto 13 euros, e a caminhada 5 euros. Com o almoço, o preço acresce
5 euros.
Podes inscrever-te aqui online, individualmente ou em equipas, até dia 15 de novembro.
[Fonte: Nit]
Partilhar
Facebook
Twitter
Mon, 07 Nov 2016 22:00:25 +0100
Mariana Ginginha
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Mangualde faz balanço do Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais
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MetroNews Online
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b51664e8

No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou uma reunião de avaliação e de balanço do
Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no concelho. A reunião, que decorreu no
quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi presidida pelo presidente da Câmara,
João Azevedo, e pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. A sessão contou
ainda com a presença do presidente da direção dos BVM, João Soares, do Comandante dos BVM,
Carlos Carvalho, do Comandante do Destacamento Territorial de Mangualde, Capitão Lopes, do
responsável pelo Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA - 2º Sargento Aguiar, do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José Tomás, do Chefe do Agrupamento
299 do Corpo Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos presidentes da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias de Tavares, nomeadamente, Bernardino
Azevedo e Alexandre Constantino.
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital que a autarquia tem investido na área da proteção
civil, nomeadamente na prevenção e combate a incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição do
risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação
de caminhos florestais e a gestão das faixas de gestão de combustível' são alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado com as instalações dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe
nos vários agentes da proteção civil do concelho'.
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR, PROTEÇÃO
CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL.
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma breve resenha histórica, proferida pelo
presidente da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os intervenientes participaram numa visita
guiada pelas instalações, que permitiu conhecer as principais valências, com especial destaque para
Base de Apoio Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação, nos domínios dos fogos
industriais, urbanos e florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação de três sessões, proferidas
pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2º Sargento Aguiar da GNR/SEPNA e
pelo Adjunto de Comando, Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes ficaram a conhecer melhor o
risco de incêndio florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos últimos anos. Deu-se ainda a
conhecer a atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia e o investimento executado
em planeamento e prevenção estrutural de DFCI. A GNR/SEPNA apresentou os dados relativos às
ocorrências do último ano, nomeadamente, às causas e contexto das ignições, e divulgou todo o
trabalho de sensibilização, fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua missão. Na última
sessão, os Bombeiros Voluntários de Mangualde apresentaram a constituição do corpo de bombeiros,
os meios que têm ao dispor, as suas valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de
intervenção e as estatísticas da sua atividade.

Página 91

7 de Novembro de 2016
Redacção

Página 92

A93

Trail Aldeias do Mondego: corra entre aldeias típicas e zonas históricas
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A prova é dia 19 de novembro e a equipa com maior número de atletas ganha um leitão assado. Vem
aí a 3.ª edição do Trail Aldeias do Mondego
Para participar na 3.ª edição do Trail Aldeias do Mondego, a 19 de novembro, há três opções, com
níveis de dificuldade distintos: ou participa num trail longo de 42 quilómetros, no curto de 21
quilómetros, ou na caminhada de dez quilómetros. Pode participar individualmente ou em grupo. Para
quem quiser formar uma equipa, há uma recompensa: um leitão assado.
O ponto de partida está marcado para as 9h30, junto à Câmara Municipal de Mangualde, no distrito de
Viseu. Já a meta fica na Aldeia Abrunhos de Mato, local onde estará a ser servido um almoço para
participantes e não participantes. Entre estes dois momentos, no decorrer das provas, os participantes
vão passar por várias aldeias típicas da região, zonas históricas e em alguns troços vão poder ter a
Serra da Estrela como pano de fundo.
As inscrições devem ser feitas online, individualmente ou em equipas, até 15 de novembro. O trail
longo tem o valor de 15 euros, o curto de 13EUR e a caminhada de 5EUR. Para quem quiser participar
no almoço, acresce-se o valor de 5EUR.
07 de novembro de 2016
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´II Antologia Poética´ dos Poetas da Diáspora lançado em Mangualde
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Mangualde acolheu o lançamento do livro 'II Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco
poemas de autoria da mangualdense Naria Radatos (Ana Fernandes). Recolher poesias de autores da
Diáspora foi o principal objectivo da criação desta antologia. A sessão realizou-se na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a presença da poetisa e do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Natural de Mangualde, Ana Fernandes (Naria Radatos) frequenta actualmente o 1° ano do ensino
superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta, terminou o curso Geral de Formação
Feminina, e frequentou a Alliance Française durante três anos, concluindo o 5º Ano desta Instituição.
Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela escrita e pelas actividades culturais. Ao longo da
sua escolaridade participou em vários concursos literários, promovidos quer pela escola quer pela
comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de Mangualde e ao grupo Cultural e
Recreativo de Abrunhosa do Mato. Aos 17 anos ganhou o primeiro prémio da revista Maria na rúbrica
de produção escrita "A minha vida dava um filme." Durante dez anos trabalhou na empresa MalhacilaFábrica de Malhas, Lda. onde desempenhou diversas funções administrativas. Com o marido emigrado
em França, aos 30 anos decidiu deixar as suas conquistas e alguns sonhos e enveredar na aventura da
emigração. Sempre ávida do saber fez variadas formações profissionais, aperfeiçoando a língua
francesa que já dominava fluentemente. Colaborou com alguns artigos no jornal O Alvaranense de
Viana do Castelo e já em França no jornal Portugal no Coração. Alguns dos seus poemas foram
publicados no jornal Notícias da Beira com o qual ainda colabora actualmente. É também colaboradora
do jornal O Renascimento, de Mangualde e do lusoInfo de Paris. Exerce, ainda, as funções de revisora
e tradutora.
Obras onde participou:
. "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - Abril 2016.
. Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimónia de lançamento- 23 de Outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
. "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
. A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
7 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Mangualde recebeu Circuito Municipal de Escolas de Natação
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As Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
da temporada 2016/17. Esta concentração contou com aproximadamente 300 participantes, entre
nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a presença do vice-presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respectivos escalões.
7 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Teresa Costa, da Adere-Minho, falou sobre importância da certificação

II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais Certificados

Adere-Minho certifica
tapetes de Arraiolos
VILA VERDE
| Redacção |

A Adere-Minho vai certificar
os Tapetes de Arraiolos e o
Bordado de Tibaldinho, no concelho de Amares.
O anúncio foi feito durante o
II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais Certificados
em Tibaldinho - Alcafache que
a Adere- Minho realizou em Alcafache, no concelho de Mangualde. O desafio de organizar
o encontro foi lançado pelo município de Mangualde.
Um dos pontos altos do encontro foi a apresentação do
Tapete de Arraiolos de Portugal
como produto tradicional mais
próximo da certificação. A explicação foi dada pela técnica
da qualidade da Adere- Minho,
Diana Barbosa.
O encontro incluiu ainda um
balanço da certificação de produtos artesanais não alimentares e abordou a importância da
obtenção da carta de artesão.

O vereador do município de
Gondomar, Carlos Brás, falou
da Filigrana de Gondomar, da
sua importância para economia
local e nacional, e por isso é
importante certificar para valorizar o produto, e acabar com as
‘Filigranas falsas’. Foi também
apresentado o Caderno de Especificações do Bordado de Tibaldinho (Fernanda Pereira de
Mangualde).
A certificação de produtos artesanais e tradicionais como
reforço da identidade nacional,
ligando à necessidade de inovação foi outro dos assuntos abordados no evento.
O IPAC (Instituto Português
de Acreditação) concluiu que a
certificação é uma actividade
indispensável quando é necessário defender e assegurar a
qualidade e consistência do
produto. A ausência de certificação, alerta o instituto, produz
perda de qualidade e consequente desinteresse do consumidor.
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Feira dos Santos com
“feedback espectacular”
Balanço Com mais de 300 expositores, certame é “a maior feira de Inverno”
diz presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

José Fonseca
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
mostrou-se ontem muito satisfeito com a forma como decorreu a Feira dos Santos. Em
declarações ao nosso Jornal, o
autarca fez um balanço muito
positivo do certame, explicando que recebeu um “feedback espectacular por parte
das pessoas” que visitaram a
cidade durante o fim-de-semana.
“Foi um certame fantástico,
com uma grande qualidade”,
sublinhou, dando os parabéns
aos comerciantes, às associações, à segurança e à equipa
da Câmara de Mangualde pela
forma como decorreu a feira.
“No que diz respeito à adesão,
o destaque vai para o domingo, graças às excelentes
condições meteorológicas registadas, que levaram muitas
pessoas à rua”, adiantou o edil,
destacando ainda as 400 pessoas que marcaram presença
na sessão de abertura do certame, realizada na sexta-feira
à noite.
Regressar ao centro da
cidade foi importante
João Azevedo admitiu que a
decisão de fazer regressar a
Feira dos Santos ao centro da
cidade, depois de várias edições levadas a cabo na Avenida
Nossa Senhora do Castelo, foi
essencial para o sucesso de
uma feira que promove as tradições, ao mesmo tempo que
mostra também a moderni-

Feira dos Santos registou enchente no domingo passado

dade de um concelho. “O certame é a radiografia de toda a
comunidade económica, social
e cultural do concelhos. Todos
os actores estiveram presentes,
sem esquecer aqueles que vieram de fora”, referiu.
“Actualmente, temos uma
feira com mais de 300 expositores, com os lojistas a aproveitarem também para terem
as portas abertas. Não sou só
eu que digo: a Feira dos Santos
é o maior certame de Inverno
do país”, garantiu o autarca, assegurando que no futuro irá
manter-se a aposta na promoção do sector agrícola e no sector automóvel.

“Por um lado temos os produtos da terra como o mel, o
azeite, o vinho, os frutos secos,
a fileira do leite e os frutos vermelhos. Do outro lado temos
a produção automóvel e a logística – o transporte. Apostamos em ambos os sectores e
em ambos iremos ter em breve
novos investimentos no concelho”, revelou.
Certificação permite
‘upgrade’ qualitativo
Quanto ao anúncio de querer candidatar a Feira dos Santos a património nacional, feito
durante a sessão de abertura,
na passada sexta-feira, o pre-

sidente da Câmara de Mangualde explicou que se trata de
um processo que levará dois
ou três anos a ser concluído, já
que é preciso cumprir diversos
passos. Para já, irão ser feitos
contactos com o Ministério da
Cultura.
“Trata-se de um passo lógico,
quando o nosso grande objectivo para este certame é caminhar para a excelência. A ‘certificação’ da Feira dos Santos
permitirá um ‘upgrade’da qualidade do evento. É um sinal
claro da nossa vontade de melhorar cada vez mais a feira,
sem esquecer as suas raízes e
as suas tradições”, finalizou. |
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Autarquia
com “feedback
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Feira dos Santos
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Infraestruturas de Portugal
visitou obras no concelho

O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal,
Carlos Alberto Fernandes, efectuou uma visita ao concelho de Mangualde para acompanhar a evolução de algumas obras e para avaliar a intervenção na Estação
Internacional de Caminhos-de-Ferro de Mangualde. Para
o efeito, foi acompanhado pelo presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo. Visitaram também as obras de
repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas, e
da EN 232, que liga Mangualde a Gouveia. FOTO: DR
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Prevenção dos incêndios
tem feito a diferença

Responsáveis da protecção civil estiveram reunidos

AVALIAÇÃO O quartel dos
Bombeiros de Mangualde recebeu uma reunião de avaliação e balanço do Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECOF) no
concelho, que foi presidida por
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, e por
Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna.
No encontro estiveram também presentes representantes
de outras entidades responsáveis pela protecção civil do
concelho.
Segundo João Azevedo, “o
esforço e o capital que a autarquia tem investido na área
da protecção civil, nomeadamente na prevenção e combate a incêndios, tem feito toda
a diferença na diminuição do
risco no concelho”. “A manutenção de uma equipa de sapadores florestais, a abertura
e a beneficiação de caminhos

florestais e a gestão das faixas
de gestão de combustível” foram alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a ideia de
que “a prevenção e o combate
têm de estar presentes de Janeiro a Dezembro e não apenas no período crítico”. “O objectivo para o futuro é ter um
projecto ainda mais alargado
na área da Protecção Civil municipal”, adiantou o autarca.
O secretário de Estado mostrou-se bastante agradado
com as instalações dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e realçou “o profissionalismo e a coordenação que
existe nos vários agentes da
protecção civil do concelho”.
Jorge Gomes teve a oportunidade de visitar o quartel, conhecer as valências da corporação, os meios que têm ao dispor e as estatísticas da sua actividade. |
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Feira dos Santos com "feedback espectacular"
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se ontem muito satisfeito com a forma
como decorreu a Feira dos Santos. Em declarações ao nosso Jornal, o autarca fez um balanço muito
positivo do certame, explicando que recebeu um "feedback espectacular por parte das pessoas" que
visitaram a cidade durante o fim-de-semana.
Foto: Rui da Cruz/PressCentro.pt
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Arraiolos, Tibaldinho, Gondomar, Ovar, Serra Estrela, Esmolfe

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão e Demo Online

Data Publicação:

08-11-2016

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1838

Produtos certificados, discutidos em Mangualde: Arraiolos, Tibaldinho, Gondomar, Ovar, Serra Estrela,
Esmolfe
2016-11-07
O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu na passada sexta-feira, 4
de novembro, o II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere-Minho e contou com a
participação de cerca de 70 pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos
temas abordados.
Na sessão de abertura João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, falou da
importância da certificação para o Município de Mangualde salientando que 'a certificação dos produtos
'é uma garantia de valor acrescentado aos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o processo de
certificação, embora nem sempre simples, é um processo que vale a pena levar a cabo e que traz
investimento ao concelho, uma vez que a qualidade dos produtos é garantida e a continuidade de uma
tradição diferenciadora é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima Alves, Membro da Direção da
Adere-Minho reforçou a importância da troca de experiências na área da certificação de produtos.
A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão, em conjunto, dos produtos
alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais. Foram
apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado e daqueles que querem
certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Arraiolos de Portugal, Bordado de
Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe
e Maça da Beira Alta.
2016-11-07
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Misericórdia de Mangualde presente na Feira dos Santos
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Misericórdia de Mangualde presente na Feira dos Santos
Posted by: Antonio Pacheco
8 de Novembro de 2016
165 Views
Nos dias 5 e 6 de Novembro, a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde esteve presente na Feira dos
Santos 2016 com um espaço de comes e bebes, onde foram servidas as melhores iguarias desta Feira
secular.
Ao longo dos dois dias, o espaço da Misericórdia de Mangualde recebeu cerca de meio milhar de
pessoas e serviu mais de 400 refeições, números estes que atestam, de forma inequívoca, os
excelentes resultados da participação da Misericórdia de Mangualde neste Certame.
Segundo o Provedor, José Tomás "a participação da Misericórdia de Mangualde nesta Feira Anual, com
um espaço de comes e bebes, decorreu de forma exemplar e revelou mais uma vez a grande
capacidades da Instituição em se adaptar a diferentes formas de servir, neste caso com o objetivo de
angariar fundos para ajudar a sua missão no apoio aos mais carenciados".
Fazendo uma referência à História, o provedor salientou que "os quatro séculos de história da
Misericórdia de Mangualde conferem-lhe a particularidade de ser a Instituição do nosso Conselho que
acompanhou toda a evolução desta Feira, desde a sua origem no século XVII, até aos dias de hoje. Ao
longo destes quatro séculos, a Misericórdia de Mangualde, através da ação dos seus provedores,
contribuiu de forma muito significativa para o desenvolvimento deste grande certame, razão pela qual
faz todo o sentido regressarmos à participação na Feira, quer neste formato tão genuíno, ligado aos
comes e bebes, ou noutros que venhamos a entender por convenientes".
Durante este fim de semana foram muitas as manifestações de apreço, satisfação e agradecimento de
todos os que que visitaram o espaço da Misericórdia.
A participação da Misericórdia de Mangualde na Feira dos Santos de 2016 e os bons resultados
conseguidos deve-se exclusivamente ao empenho extraordinário e absolutamente voluntário de várias
colaboradoras da Instituição,a quem deixam um profundo agradecimento, com a convicção de que
para o ano voltarão a participar.
Por:SCMM
8 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu na passada sexta-feira, 4
de novembro, o II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere-Minho e contou com a
participação de cerca de 70 pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos
temas abordados.
Na sessão de abertura João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, falou da
importância da certificação para o Município de Mangualde salientando que 'a certificação dos produtos
'é uma garantia de valor acrescentado aos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o processo de
certificação, embora nem sempre simples, é um processo que vale a pena levar a cabo e que traz
investimento ao concelho, uma vez que a qualidade dos produtos é garantida e a continuidade de uma
tradição diferenciadora é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima Alves, Membro da Direção da
Adere-Minho reforçou a importância da troca de experiências na área da certificação de produtos.
A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão em conjunto dos produtos
alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais. Foram
apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado e daqueles que querem
certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Arraiolos de Portugal, Bordado de
Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe
e Maça da Beira Alta.
7 de Novembro de 2016
Redacção
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Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
NOVAS DINÂMICAS COMO
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A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
8 de Novembro de 2016
Redacção
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Milhares de pessoas na Feira dos Santos de Mangualde
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Milhares de pessoas na Feira dos Santos de Mangualde
2016-11-09
Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,

Página 107

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
NOVAS DINÂMICAS COMO
A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
2016-11-09
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Bandeirantes em Perigo encheu Mangualde de suspense
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Esta semana a Câmara Municipal de Mangualde destaca um filme que encheu Mangualde de suspense:
'Bandeirantes em Perigo'. A peça 'Aconteceu no Cineteatro há 52 anos', tendo sido exibida
originalmente no dia 8 de novembro de 1964. Um filme emocionante e explosivo que conta com a
participação de Keith Larsen, Buddy Ebsen, Don Burnett, Taina Elg e Patrick Macnee.
A peça integra a campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida semanalmente pela autarquia
mangualdense.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas
companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui
também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
8 de Novembro de 2016
Redacção
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Milhares de pessoas na
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Qui, 10 de Novembro de 2016 19:31
Milhares de pessoas na
Feira dos Santos em
Mangualde
Presidente João Azevedo quer Feira dos Santos certificada como "património nacional"
Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional", disse o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo na abertura da feira e continuou: "A certificação da
Feira dos Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um
sector económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial .
Milhares de pessoas visitaram no último fim-de-semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos
Santos de Mangualde, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, num certame que decorreu no
centro da cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade e que contou, ainda, com o apoio da
Associação de Desenvolvimento do Dão.
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro,
sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
Um certame com três séculos e um marco a nível nacional
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários sectores de actividade com vários momentos dedicados
a cada um deles.
Dar a conhecer o que de melhor se faz no concelho foi um dos objectivos
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os sectores de
actividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
As artes também não foram esquecidas e neste contexto decorreu: o II Encontro Nacional de
Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de Artesanato Nacional, e as
actividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda possível visitar o Espaço Recordação
Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
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Novas dinâmicas como a Dão Wine Party e os showcookings com enorme adesão
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
Animangualde com muita diversão
"Somos Portugal": TVI em directo de Mangualde
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projecto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas artérias da cidade. Actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e muitos grupos de
Concertinas, foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram as ruas.
O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI "Somos Portugal", em
directo de Mangualde.
Próximo
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Contracanto apresenta
musical no Centro Cultural
CARREGAL DO SAL O Centro Cultural de Carregal do Sal
vai receber mais um musical
apresentado pela Contracanto
– Associação Cultural.
Com encenação de António
Leal e texto de Sandra Viegas
Leal, a partir da imortal obra
poética de Zeca Afonso, “Contracanto – Do outro lado do
mar” conta com um elenco de
luxo – José Raposo, Sissi Martins, Ruben Madureira, Joana
Leal, Carlos Martins e Os Contracantos.
O musical sobe ao palco no
Centro Cultural de Carregal do
Sal, nos dias 22, 23, 29 e 30 de
Dezembro e 6, 7 e 8 de Janeiro
de 2017, acompanha a juventude difícil e amargurada de
Fernando (soldado na Guerra
Colonial), Mário (jovem emigrado em França), Laura (mulher de Fernando) e Conceição
(mulher de Mário), num tempo
em que Portugal sufoca de tris-

teza entre o vazio deixado pelos homens enviados para a
guerra e o vazio dos homens
fugidos da ditadura de Salazar.
A amargura faz-se de saudade,
angústia, desespero e fome.
A esperança chega com uma
geração nova, conquistada em
Abril, e em quem se depositam
as expectativas de um país inteiro. Hoje, com os pés mais
assentes na terra, Portugal já
não rasga os mesmos sorrisos
que Abril conquistou, mas
também já não mergulha na
depressão sem rumo.
É o país despertado, confrontado com os seus erros,
decidido a não os repetir.
Os bilhetes podem ser reservados através do contacto com
a Contracanto, a Câmara Municipal de Carregal do Sal, as
Bibliotecas Municipais de Nelas e de Mangualde e ainda a
Papelaria Documentius, em
Carregal do Sal. |
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Sessão de abertura contou com a presença de 400 pessoas

Milhares de
foram à Feira do
Decorreu durante o passado fim-de-semana, em Mangualde, mais uma edição da Feira dos
recebeu a visita de milhares de pessoas. A sessão de abertura contou com a presença de quatro
teve como convidado Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal.

João Azevedo

Pedro Machado

Inês Coelho e Maria José Coelho

Fatima Fraga e A

Joaquim Bonifácio e Clara Bonifácio

José Junqueiro e Maria Jacinta
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FOTOS RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Luís Caetano, Adriana Rodrigues, José Morgado e Nuno Martinho

pessoasI
s SantosI
Ricardo Lopes,Acácio Pinto. Neuza Carvalho, Marco Almeida e Bruno Pereira

Santos, um certame que
centenas de pessoas e

José Ernesto Silva, Francisco Carvalho e António Barreiros

Ana Pinheiro

José Manuel Ferreira e Emanuel Ribeiro

Eduardo Costa, Abílio Azevedo e Joaquim Coelho

Página 114

A115

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,48 x 28,08 cm²

ID: 66861355
10-11-2016 | DV Magazine
Âmbito: Regional
Corte: 1 de 2
A União de Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães organizou a IV Gala de Mérito onde reconheceu
a importância decisiva de empresas regionais e até de contexto nacional, de associações e organizações sociais e desportivas
e de personalidades por contribuírem para a promoção de uma região e do bem-estar das suas gentes.
FOTOS DR

Antonio José, Alice Valente, Paulo Ferreira e José Manuel

António Silva, Joaquim Barbosa, Daniel Nobre e Paulo Loureiro

Gala de MéritoI
Iem Oliveira de FradesI
Miguel Maia, João Maia e André Alexandrino receberam prémio

Equipa de futsal feminino do Oliveira de Frades premiada

Paulo Fereira , José Batista e José Pereira

Maria João Farreca e Alice Valente

Jaime Catarino e Paulo Ferreira

Idálio Silva, José Armando, António José, José Manuel
e Alice Valente

José Batista, António Manuel e Alberto Henriques

José Manuel Batista no uso da palavra

Alberto Henriques e Paulo Ferreira

Jantar foi muito participado
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Pedro Machado e João Azevedo

Elisio Oliveira José Maria

João Pedro Cruz e Sandra Cruz

João Lopes e dois membros da delegação Puy en Vellay, cidade
geminada com Mangualde
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Tondela

Dinamizar a cultura no território da CIM Dão Lafões
A
Comunidade
Intermunicipal (CIM)
Viseu Dão Lafões submeteu recentemente a fundos
comunitários uma candidatura com o objetivo de
implementar uma rede de
programação cultural.
A candidatura, designada “Rede Cultural Viseu
Dão Lafões”, foi submetida, no âmbito do Programa Operacional Regional
do Centro – Centro 2020
apresentada fora do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial,
cujo investimento elegível
ronda os 1,3 milhões de
euros e tem um fundo comunitário associado de
1,1 milhões de euros.
A intenção de submeter a fundos comunitários
a referida candidatura foi
apresentada no edifício –
Oficina Artes Criativas –
antigo Cine-Tejá e contou
com a representação de
várias entidades. A CIM
Viseu Dão Lafões esteve
representada através do
seu presidente, José Morgado e o secretário executivo, Nuno Martinho. O
primeiro assinalou o sentido de convergência de
todos os municípios neste plano, cabendo ao segundo especificar ao pormenor os contornos da
candidatura.
Este projeto visa que
a CIM Viseu Dão Lafões
proponha
a

vivo, Land Art e exposições de multimédia.
Nesta ocasião, o presidente do Município de
Tondela, José António de
Jesus lembrou a história
inerente do edifício que
agora está transformado
em Oficinas de Artes Criativas que foi reabilitado
para funcionar como uma
incubadora para abarcar
vários projetos artísticos,
culturais e científicos.
O autarca considerou
ainda na mesma ocasião

que a candidatura apresentada pela CIM Viseu
Dão Lafões reveste-se de
grande importância para
todos os municípios envolvidos. Desta forma estarão a ser valorizados e
potenciados o que de
melhor podemos apresentar aos outros numa lógica de atração e pessoas,
já para não falar do particular interesse de trabalhar em rede na defesa de
uma estratégia comum.
ARMÉNIO PEREIRA

implementação de uma
rede de programação cultural que agrega os 14
municípios deste território: Aguiar da Beira,
Carregal do Sal, Castro
Daire, Mangualde, Nelas,
Oliveira de Frades,
Penalva do Castelo, São
Pedro do Sul, Sátão, Santa Comba Dão, Tondela,
Vila Nova de Paiva, Viseu
e Vouzela.
Para além de criar
uma rede de programação
cultural de eventos e atividades que circulem pelos
14 concelhos da CIM
Viseu Dão Lafões, pretendem ainda cimentar este
território enquanto território de excelência na área
da criação e programação
artística, para além de reforçar a promoção turística na região.
No fundo, estamos a

falar na criação de um
eixo regional de desenvolvimento cultural que trabalhe continuamente de forma articulada com agentes
patrimoniais,
económicos, políticos, científicos, bem como gerar
novas propostas de experiências turísticas, capazes de aumentar a permanência dos turistas e visitantes no território.
A rede estrutura-se em
três ações nucleares a
desenvolver de 2017 a
2019 a começar com uma
Rede de Criação e
Itinerância. Esta é uma
ação central ao projeto
que é consubstanciada
nas propostas de espetáculos, eventos e atividades das estruturas artísticas profissionais que
constituem a Plataforma
Cultural Viseu Dão Lafões

(ACERT, Binaural/Nodar,
Cine Clube de Viseu, Teatro de Montemuro e Teatro Viriato).
A Convocatória Aberta
pretende abrir a operação
a outros agentes artísticoculturais, profissionais,
semiprofissionais ou amadores e a entidades
vocacionadas para a
dinamização do turismo
cultural, elevando o impacto do investimento em termos de diversidade das
propostas artísticas, do
reforço da orientação turística do projeto, da projeção da imagem da região
e dos seus espaços e da
maior captação de fluxos
turísticos.
A Comunicação é outra ação importante que é
transversal a toda a programação que pretende
contribuir para a devida
divulgação dos espetáculos, eventos e atividades,
promovendo a atração de
novos públicos e contribuindo para a captação de
fluxos turísticos.
A programação prevista para os três anos de
execução da candidatura
estrutura-se em três segmentos, correspondendo
cada segmento a cada
ano de programação. Em
2017 – Novas narrativas,
2018 – Novos patrimónios
e 2019 – Novas visões.
Dentro destas áreas artísticas estamos a falar de
espetáculos de rua, sessões de cinema regulares, jantar espetáculo, teatro, dança e música ao
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Feira dos Santos visitada por milhares de pessoas
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Feira dos Santos visitada por milhares de pessoas
Posted by: Antonio Pacheco
10 de Novembro de 2016
19 Views
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade .
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sextafeira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame contou ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
O Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo anunciou a candidatura da Feira dos Santos a
património nacional:
Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
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exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
NOVAS DINÂMICAS COMOA DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO SOMOS PORTUGAL: TVI ESTEVE EM DIRETO DE MANGUALDE
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
Por:Mun.Mangualde
10 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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PRODUTOS TRADICIONAIS CERTIFICADOS
DISCUTIDOS EM MANGUALDE
O auditório da Sociedade Filarmónica de Tib3Iclinho, em Alcafache, acolheu o II Encontro
Nacional dos Produtos Tradicionais Certificado. A - niciativa foi uma organização conjunta
,o e contou com a participação de cerca
da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere
de Tibaldinho foi um dos temas abor,)
Be),
de 70 pessoas. A certificação do tradicional
dados.
. .,essão de abertura João Azevedo, PresiCâmara Municipal de Mangualde, falou
dent ,
da iii..., , rtância da certificação para o Município
de Ni,“igualde salientando que 'a certificação
dos p.oclutos 'é uma garantia de valor acrescentado dos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o
processo de certificação, embora nem sempre
simples, é um processo que vale a pena levar a
cabo e que traz investimento ao concelho, uma
vez que a qualidade dos produtos é garantida e
a continuidade de uma tradição diferenciadora
é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima
Alves, Membro da Direção da Adere-Minho refoiçou a importância da troca de experiências
na área da certificação de produtos.
A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão em conjunto dos
produtos alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais. Foram apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado
e daqueles que querem certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Arraiolos de Portugal, Bordado de Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo
serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe e Maça da Beira Alta.
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PRODUTOS TRADICIONAIS
CERTIFICADOS DISCUTIDOS
EM MANGUALDE
O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
em Alcafache, acolheu o II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da
Adere-Minho e contou com a participação de cerca de 70
pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos temas abordados.
Pág 8
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Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
MANGUALDE MELHORA MEIO AMBIENTE: INVESTIMENTO DE CERCA DE UM MILHÃO EM
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
Sofia Monteiro
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO
BEM-SUCEDIDO É TEMA DE SEMINÁRIO EM MANGUALDE
Mangualde acolhe no dia 18
deste mês de Novembro, na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o 1 Seminário
"Bons Velhos Tempos", subordinado ao tema a «Participação
social e envelhecimento bemsucedido». «Desafios atuais em
torno do envelhecimento bemsucedido» e «Práticas participativas, inovação e envelhecimento», são as temáticas a abordar pelos vários oradores e técnicos especialistas convidados.
Com início às 9,30 horas, o
seminário é organizado pelo
Município e pela Tempo XL e
conta com os parceiros: Centro

Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-A-Velha, Centro
Paroquial da Cunha Baixa e
Universidade Sénior.
O Programa de animação
'Bons Velhos Tempos' completa
em 2016 o seu 5° aniversário e
conta já com mais de um milhar
de participantes e centenas de
sessões realizadas em itinerância pelas instituições de apoio a
idosos que não têm animador, no
Concelho de Mangualde. Ancorado em metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o
público sénior, o projeto dina-

miza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade. Neste âmbito, faz todo o
sentido para a equipa do projeto
reunir vários técnicos, especialistas, profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes,

no sentido de refletir sobre os
desafios atuais em torno do
envelhecimento e sobre o papel
que a participação desempenha
no bem-estar das pessoas idosas;
de promover e partilhar as
melhores práticas; e de estimular a inovação, rumo aos
Bons Novos Tempos.
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COM MAIS DE 30 CONFRARIAS CONVIDADAS E CERCA DE 200 CONFRADES:

X CAPÍTULO DA CONFRARIA GRÃO VASCO
ULTRAPASSOU EXPECTATIVAS E RECEBEU ELOGIOS
NOVOS
COMENDADORES
E CAVALEIROS
PERSONALIDADES
Agostinho Jorge de Paiva
Ribeiro (diretor do Museu
Nacional Grão Vasco); António
Augusto Amaral Loureiro e
Santos (presidente da Câmara
dc Albergaria); João Nuno
Ferreira Gonçalves de Azevedo
(presidente da Câmara de
Mangualde); João Saraiva
Torres (engenheiro EDP);
José Adelmo Gouveia Bordalo
Junqueiro (docente
universitário); José António
Marcos Soares (presidente da
Câmara de Madalena — Ilha do
Pico) e Sérgio Manuel Costa e
Sousa (empresário).

Cerca de duas centenas de
pessoas marcaram presença no
X Capítulo Geral de Entronização da Confraria dos Saberes e
Sabores da Beira «Grão Vasco».
O evento, um dos maiores do
género realizado na região,
recebeu mais dc três dezenas de
Confrarias oriundas de vários
pontos do país, num total de cerca de duas centenas de participantes.
Na ocasião foram entronizados 10 comendadores e 18
cavaleiros, numa cerimónia que
contou com a presença de
diversas entidades, entre as
quais se destacam ó vicepresidente da Câmara de Viseu,
Joaquim Seixas; Nelson Almeida, empresário beirão radicado no Brasil, em representação da Casa do Distrito de
Viseu no Rio de Janeiro, e Jorge
Loureiro, vice-presidente da
Entidade de Turismo do Centro.
A cerimónia do Capítulo
teve dois momentos musicais
marcantes. O primeiro com
Isabel Silvestre. uma das vozes
mais carismáticas nacionais e
comendadora da Confraria, e o
segundo com Catarina Barros e
Daniel Simões, nas vozes,
acompanhados por Anícia
Costa, ao piano, e Luis Peres, ao
violino.
Depois do Capítulo, que
decorreu na Igreja da Miseri-

córdia, cm Viseu, o cortejo
percorreu as ruas do Centro
Histórico da cidade até à Praça
da República, onde a comitiva
foi recebida no Salão Nobre da
Câmara Municipal.
Na ocasião, o presidente da
Assembleia-Geral da FPCG
exaltou a forma como decorreu
o Capítulo, sublinhando que a
Confraria Grão Vasco- é das que
"mais dignidade" dá a este tipo
de cerimónias. Joaquim de
Almeida destacou também o
trabalho levado a cabo pela
Confraria viseense na promoção
e divulgação dos valores confrádicos; no reforço do papel da
Federação na defesa da gastronomia e das tradições portuguesas. O dirigente apontou a
Confraria Grão Vasco como um
exemplo a seguir no trabalho
que tem vindo a fazer junto da
diáspora portuguesa espalhada
pelo mundo.
Por sua vez, o Almoxarife
lembrou o trabalho desenvolvido pela Confraria, não só na
defesa e valorização dos saberes
e sabores da Beira, mas também
o papel que a mesma tem tido
junto da diáspora portuguesa,
nomeadamente na criação da
Federação das Associação da
Diáspora, de que é co-fundadora, cuja sede é em Viseu. Depois de agradecer o apoio que a
Câmara de Viseu tem dado à

Confraria, José Ernesto Silva
salientou ainda o papel social
que a mesma tem tido, desde a
sua existência, no apoio aos
mais desfavorecidos, nomeadamente com a entrega de cabazes
por altura do Natal. Neste
âmbito, a Confraria deverá promover, ainda este ano, uma
acção no âmbito social.
A terminar a sessão na
Câmara de Viseu, o presidente
da autarquia teceu rasgados
elogios ao trabalho levado a
cabo pela Confraria, na pessoa
do seu Almoxarife, não só na
região, mas no mundo da
diáspora portuguesa. Almeida
Henriques sublinhou também a
importância que a mesma
representa hoje para a cidade e
para a região.
O evento terminou com um
almoço tradicional da Beira no
Hotel Montebelo, «regado» com
vinhos do Dão, ofertados por
vários produtores. O repasto foi
animado pela Tuna Sabores da
Música e por Catarina Barros e
Daniel Simões, nas vozes,
acompanhados por Anicia
Costa, ao piano.
No final, com o sentimento
do dever cumprido, Foram muitos os que destacaram a excelência do Capítulo cm que
participaram e que cumpriu os
preceitos que devem reger este
tipo de cerimónias.

Grupo _Mozart (Projeto Musical
Inovador, criado em 2005, em
Viseu); Misericórdia dc Viseu
(Secular e Benemérita
Irmandade); e Quinta de Lemos
(vitivinicultor da Região
Demarcada do Dão).
CAVALEIROS
Aires Manuel Antunes dos
Santos (artista plástico);
António José Gomes Amaral
(engenheiro); António Lopes
Andrade (empresário);
Aquilino Rocha Pinto
(professor); Armando Leitão
Almeida (ex-director da CGD);
Bruno Carlos Cerveira Esteves
(empresário); Ercilia Correia
de Sousa Catarino do Couto
Coelho (professora); Hugo
Manuel Chaves Sousa
(engenheiro enólogo) João
Gamboa Cardina (ex-diretor dc
Finanças); João José Ferreira
Cabral Cavaleiro
(professor/treinador); João
Vasco Gonçalves Trindade
(empresário); Jorge Santos
Duarte (empresário hoteleiro):
Jorge Santos Marques
(professor
universitário/escritor); José
Alberto Borges (advogado);
José António Marcos Soares
(presidente da Câmara de
Madalena); José Carlos
Governo (professor); José
Marques Gonçalves (médico);
José Nuno Marques Coelho
(licenciado em Gestão); e Luís
Manuel Soares da Cunha Alves
(professor).
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CONFRARIA
GRÃO VASCO
ENTRONIZOU
NOVOS
CONFRADES
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MANGUALDE QUER ELEVAR FEIRA
DOS SANTOS A PATRIMÓNIO NACIONAL

No rescaldo de uma mais
edição, que atraiu milhares de
pessoas a Mangualde, o presidente da Câmara Municipal,
João Azevedo. anunciou que vai
pedir a certificação da Feira dos

Santos como património nacional. "Tem qualidade, tem
competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois
dias e meio, e é o espelho da

nossa atividade social, cultural,
industrial e empresarial", justificou o autarca.
Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza pela
realização da Feira dos Santos,

que se tomou um marco a nível
nacional, pelas várias ofertas
que proporciona aos -seus
milhares de visitantes. Desde a
castronomia, através das tradicionais febras, passando pelos
enchidos, frutos secos, artesanato e vinho, até aos produtos
agrícolas.
Durante o último fim-desemana, as várias artérias da
cidade foram animadas, proporcionando a todos os residentes e
visitantes momentos de diversão. O certame dinamizou, mais
uma vez, os vários setores de
atividade com iniciativas e momentos dedicados a cada um
deles.
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Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade .
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sextafeira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
O certame contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do
Centro Portugal.
Número de edição: 455
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Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
Milhares de pessoas visitaram no fim-de-semana (4 a 6 de Novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de Novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários sectores de actividade com vários momentos dedicados
a cada um deles.
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os sectores de
actividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as actividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
NOVAS DINÂMICAS COMO A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
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A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projecto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Actuação da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, actuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art &
Manhã e muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e
animaram as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI
Somos Portugal, em directo de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
10 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Investimento em contentores subterrâneos em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
10 de Novembro de 2016
49 Views
Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
Por:Mun.Mangualde
10 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
10 de Novembro de 2016
Redacção
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Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS, VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
Fri, 11 Nov 2016 11:54:31 +0100
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DECO deixa conselhos práticos em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
13 de Novembro de 2016
40 Views
No próximo dia 24 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolhe três
workshops de sensibilização promovidos pela DECO que abordarão temas como: práticas enganosas e
agressivas, conselhos e cuidados a ter nas compras e resíduos. A iniciativa conta com o apoio da
autarquia mangualdense e do Fundo do Consumidor.
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se às 10h00 e são dirigidos à população com mais de 50 anos.
Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos enquanto consumidores de bens e
serviços que lhe são especialmente destinados é o principal objetivo. Estes consumidores entraram na
vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e enfrentam agora grandes mudanças
trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o que tem obrigado a profundas
alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a melhorar os seus
conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada vez mais
sofisticado e competitivo. Da parte da tarde, pelas 14h30, realiza-se o workshop 'O melhor resíduo é
aquele que não é produzido' integrado nas comemorações da Semana dos Resíduos. A iniciativa
destina-se à comunidade em geral.As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos
925 785 551 ou ssocial@cmmangualde.pt.
Por:Mun.Mangualde
13 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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DECO promove três “workshops”
no auditório da Câmara Municipal
MANGUALDE O Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde recebe no próximo dia
24 três 'workshops' de sensibilização promovidos pela
DECO - Associação Portuguesa para a defesa dos consumidores - que abordarão temas como as práticas enganosas e agressivas ou os conselhos e cuidados a ter nas
compras e resíduos.
A iniciativa conta com o
apoio da autarquia mangualdense e ainda do Fundo do
Consumidor.
As sessões “Alerta: práticas

Acção tem apoio da autarquia

enganosas e agressivas” e “Saber Comprar: conselhos e cuidados a ter nas compras” realizam-se a partir das 10h00 e
são dirigidos à população com

mais de 50 anos de idade.
Prestar informação que lhes
permita garantir os seus direitos enquanto consumidores de
bens e serviços que lhe são especialmente destinados é o
principal objectivo.
Estes consumidores entraram na vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e enfrentam agora grandes mudanças trazidas pela
crescente globalização e pela
economia digital, o que tem
obrigado a profundas alterações no quotidiano.
É fundamental que conti-

nuem a actualizar e a melhorar
os seus conhecimentos e competências para retirar todas as
vantagens de um mercado
cada vez mais sofisticado e
competitivo.
Durante a tarde, pelas 14h30,
realiza-se o 'workshop' “O melhor resíduo é aquele que não
é produzido”, integrado nas comemorações da Semana dos
Resíduos e destinado à comunidade em geral.
As inscrições são gratuitas,
mas obrigatórias, através dos
contactos 925 785 551 ou ssocial@cmmangualde.pt. |
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Contentores subterrâneos
em investimento de cerca
de um milhão de euros
Mangualde Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde. Projecto prevê
a sua execução ao longo de dois anos
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em contentores
subterrâneos para a recolha de
resíduos urbanos.
Este investimento, que representa um melhoramento do
ambiente, da paisagem urbana
e da higiene em todo o processo de depósito e recolha de
resíduos, insere-se num projecto levado a cabo pela Associação de Municípios da Região
do Planalto Beirão, para os 19
municípios da região, num investimento global de cerca de
quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo
que uma delas terá quatro pontos de recolha: papel, vidro, plástico e embalagens e resíduos
domésticos indiferenciados.
Este projecto prevê a sua
execução ao longo de dois
anos, em 2017 e 2018.
À superfície serão colocados
discretos marcos de deposi-

D.R.

Contentores estão no subsolo e têm uma capacidade três vezes superior aos tradicionais

ção, que assentarão numa
tampa com acabamento coincidente com a àrea envolvente
ao contentore.
No interior de uma cuba de
betão pré-fabricada, será colocado um contentor de
grande capacidade, adaptado

a qualquer tipo de viatura que
efectue a recolha para resíduos.
Estes contentores trazem
vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a
paisagem fica mais agradável,
uma vez que os contentores

estão no subsolo e detêm uma
capacidade três vezes maior
do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois
os resíduos não ficam acessíveis a animais e demais invasões. |
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Mangualde investe
um milhão em
contentores
Subterrâneos | P8
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A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos.
Este investimento, que representa um melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene
em todo o processo de depósito e recolha de resíduos, insere-se num projecto levado a cabo pela
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, para os 19 municípios da região, num
investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projecto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projecto prevê
a sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
14 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais

Página 139

A140

ID: 66964894

15-11-2016

Tiragem: 2000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 18,50 x 25,00 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

Criada em 2014, promoveu o primeiro Capítulo em 2015

Real Confraria do Porco quer promover
Mangualde e a Feira dos Santos
Promover a gastronomia
associado ao porco, a cidade
de Mangualde e a Feira dos
Santos são os objectivos da
Real Confraria do Porco, criada em Mangualde em 2014 e
que promoveu o primeiro Capítulo em 2015, por altura da
Feira dos Santos.
A nova Confraria está dar
os primeiros passos, mas tem
os seus objectivos bem traçados. Pedro Albuquerque contou à Gazeta Rural como nasceu a Real Confraria do Porco
e as metas que pretende
atingir. “Queremos promover
Mangualde e associar o porco
à Feira dos Santos”, adiantou
o Grão Mestre da Confraria.

Gazeta Rural (GR): Como nasceu
a Confraria?
Pedro Albuquerque (PA): Nasceu
sob a vontade de alguns elementos, que
confraternizavam várias vezes, apercebendo-se que nesses momentos a carne
de porco era predominante. Daí decidimos a criação da Confraria, até porque
Mangualde tem tradição na carne de
porco, até porque a Feira dos Santos é
apelidada da Feira das Fêveras e daí decidiu-se dar início à criação da Confraria.
Queremos promover Mangualde e associar o porco à Feira dos Santos, que é
o maior evento do género que se realiza no país, mas de uma forma geral, até
porque, em tempos, Mangualde tinha
muitas pecuárias e hoje deve ser dos
concelhos com maior número de talhantes. O nosso objectivo é promover Mangualde e associar a cidade à gastronomia do porco.
GR: Onde foram buscar a inspiração para a criação da indumentária
da Confraria?
PA: Queríamos um traje diferente e

algo que nos distinguisse, além de que
não se conhece a existência de uma
confraria do porco. O nosso símbolo é
baseado no porco, mas também em algo
que caracteriza Mangualde. Daí termos
escolhido a Torre da Senhora do Castelo.
GR: Quais os objectivos da Confraria?
PA: Primamos por promover a gastronomia relacionada com o porco na sua
globalidade. Para além disso, conforme
os nossos estatutos indicam, é um modo
de confraternizarmos com outras confrarias e promovermos o melhor da gastronomia à base da carne de porco.
GR: Para além do aspecto gastronómico, sei que estão a preparar alguns trabalhos em torno do porco?
PA: Estamos a preparar alguns trabalhos cinéfilos e literários. O porco
está relacionado com o mealheiro e há
muitos filmes em que o porco serve de
inspiração. Vamos criar um espólio em
torno do porco, que pode ir dos livros ao
cinema.
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O tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos temas abordados

Produtos tradicionais certificados
discutidos em Mangualde
O auditório da Sociedade Filarmónica
de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu o
II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi
uma organização conjunta da Câmara
de Mangualde e da Adere-Minho e contou com a participação de cerca de 70
pessoas. A certificação do tradicional
Bordado de Tibaldinho foi um dos temas
abordados, numa iniciativa integrada na
tradicional Feira dos Santos.
Na ocasião o presidente da Câmara
de Mangualde falou da importância da
certificação para o Município, salientando que “a certificação dos produtos
é uma garantia de valor acrescentado
aos nossos produtos tradicionais”, afirmou João Azevedo, acrescentando que
“todo o processo de certificação, embora nem sempre simples, vale a pena ser
levar a cabo”, pois “traz investimento ao
concelho, uma vez que a qualidade dos
produtos é garantida e a continuidade
de uma tradição diferenciadora é assegurada”. Também Fátima Alves, membro
da direcção da Adere-Minho reforçou a

importância da troca de experiências na
área da certificação de produtos.
A sessão teve como objectivo promover, pela primeira vez, a discussão,
em conjunto, dos produtos alimentares
e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais.
Foram apresentadas as experiências

daqueles que já têm o seu produto certificado e daqueles que querem certificar.
Os produtos tradicionais destacados foram o Tapete de Arraiolos de Portugal,
o Bordado de Tibaldinho, a Filigrana de
Gondomar, o Pão-de-ló de Ovar, o Queijo Serra da Estrela, a Maça Bravo de Esmolfe e a Maça da Beira Alta.
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Revelou João Azevedo na abertura do certame

Câmara de Mangualde quer certificar

a Feira dos Santos como património nacional
A Câmara de Mangualde ai pedir a
certificação da Feira dos Santos como
património nacional. A revelação foi
feita por João Azevedo na abertura do
certame. “A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque
hoje tem qualidade e competência, resume um sector económico e social que
se dispersa por todo o lado em dois dias
e meio e é o espelho da nossa actividade
social, cultural, industrial e empresarial”,
justificou o presidente da Câmara de
Mangualde.
O certame voltou a atrair dezenas de
milhares de pessoas ao centro da cidade e teve como lema ‘Da Tradição à
Modernidade’. Promovida pela Câmara
de Mangualde, a Feira dos Santos contou ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo
do Centro Portugal.
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira
dos Santos, que se tornou um marco a
nível nacional, pelas várias ofertas que
proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através
das tradicionais febras, os enchidos, os
frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de-semana, as várias artérias
da cidade foram animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes
momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os
vários sectores de actividade com vários
momentos dedicados a cada um deles.
Os visitantes tiveram a oportunidade
de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra de Freguesias
de Mangualde com a promoção local
das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional permitiu
a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os sectores de actividade também estiveram representados
através da mostra Mangualde Indústria
que acolheu a exposição do tecido empresarial do concelho.
As artes também não foram esquecidas, com destaque para o II Encontro
Nacional de Produções Artesanais certificados.
www.gazetarural.com

25

Página 142

A143
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Amanhã, 16 de novembro, pelas 15h00, a Câmara Municipal de Mangualde antecipa a comemoração
do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres com uma sessão sobre "Direitos
das vítimas de violência doméstica/conjugal", orientada pela APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima - GAV Coimbra. A ação é dirigida a técnicos e comunidade em geral e decorrerá no CIDEM Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde.
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos: Gabinete de Ação Social da
Câmara Municipal de Mangualde, T. 232 619 880, [email protected]
A ORIGEM DESTE DIA
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25
de novembro. Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres,
nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas
de violência doméstica em Portugal são mulheres. A violência doméstica contra as mulheres abarca
vítimas de todas as condições e de todos os estratos sociais e económicos. As vítimas de violência
doméstica em Portugal podem recorrer à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que além
de prestar apoio às vítimas organiza eventos especiais neste dia.
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de novembro como Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Desde 1999 que se tem celebrado este
dia pelo mundo.
A data está relacionada com a homenagem a Tereza, Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e
assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.
15 de Novembro de 2016
Redacção
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MANGUALDE ACOLHEU P PROVA DO CIRCUITO
MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
No passado domingo, dia 30 de outubro, as Piscinas
Municipais de Mangualde acolheram a 1a prova
do Circuito Municipal de Escolas de Natação da
temporada 2016/17. Esta concentração contou com
aproximadamente 300 participantes, entre nadadores,
juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a
presença do vice-presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, Joaquim Patrício.
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão.
A Escola Municipal de Natação de Mangualde

demonstrou mais uma vez um excelente desempenho
e obteve um 4.° lugar perfazendo 77 pontos. Esta
classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2
segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3 quartos
lugares e 2 quintos lugares.
No final da prova, os nadadores mangualdenses
Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara
Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respetivos escalões.
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FEIRA DOS SANTOS 2016
No passado fim de semana 4 a 6 de novembro, teve
lugar na cidade de Mangualde mais uma edição da
Feira dos Santos.
Feira que nasceu em Mangualde em 1681 e que
desde essa data para cá se tem apresentado como o
aproveitamento das trocas comerciais na região.
A cerimónia de abertura da edição de 2016 teve
lugar pelas 19H30 do dia 4, no Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado e contou com a presença
do Presidente da Câmara Dr. João Azevedo e do
Presidente do Turismo Centro Dr. Pedro Machado,
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além duma vasta assistência que encheu por
completo aquele espaço.
A iniciar a cerimónia atuou o Quarteto de Acordéons
de Viseu, seguindo-se a intervenção do Presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, que começou
por agradecer e cumprimentar todos os que ali se
encontravam a marcar presença no projeto mais
importante da caminhada do concelho.
João Azevedo prosseguiu salientando a importância
deste secular certame, que ainda hoje pode ser
considerado uni dos maiores certames de inverno do
País e continua a atrair a Mangualde emigrantes e
turistas.
A feira dos Santos foi crescendo e é sem dúvida
alguma um marco para Mangualde. No futuro, João
Azevedo, espera que, com o melhoramento de
espaços e pracetas da cidade, a Feira dos Santos
venha a ser ainda melhor, notando-se a interligação
entre o investimento público, a capitalização e
investimento privado e o desenvolvimento regional.
"A Feira dos Santos não é copiável, nem copia
ninguém", salientou o Presidente da Câmara quando
se referiu ao bem receber de Mangualde, aliado a
este certame que é um dos pontos altos do encontro
das famílias "o ponto alto do encontro da família era
no Natal, Fim de Ano, naturalmente, mas antes, era

na Feira dos Santos" referiu. A edição deste ano,
apresentou uma lotação esgotada. Foram 300 os
expositores presentes.
A excelência dos produtos e a economia do concelho
estiveram bem patentes no certame com os Bordados
de Tibaldinho, hoje um produto certificado, o vinho,
os frutos vermelhos, o leite, entre outros, fazem
de Mangualde uma marca e dão a esperança que
Mangualde pode ser um concelho de futuro.
A finalizar, o Presidente da Câmara deixou o anúncio
de que se irá dar entrada no processo de certificação
da Feira dos Santos como património Nacional. Um
processo que se prevê moroso, para o qual deixou ali
o repto à ajuda do Dr. Pedro Machado.
Seguidamente Pedro Machado, presidente do Turismo
Centro de Portugal, usou da palavra elogiando todo o
trabalho desenvolvido em Mangualde. Considerou os
produtos endógenos e o setor primário como a base
para a atividade turística, aqueles que permitem que
um território se defina e diferencie dos outros.
Pedro Machado salientou ainda a importância da Feira
dos Santos como ajuda no aumento da capacidade
da Região Centro principalmente nesta que é a época
baixa.
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A Feira dos Santos, é para Pedro Machado uma feira
com tradição e uma feira contemporânea que tem
valor por si própria.
Nestes três dias, os visitantes tiveram a oportunidade
de conhecer um pouco mais do concelho de
Mangualde com a Mostra de Freguesias. Mangualde
Regional permitiu a exposição e venda de produtos
regionais do concelho. Mangualde Indústria acolheu
a exposição do tecido empresarial do concelho. Na
AgroMangualde foí possível assistir à exposição de
máquinas e alfaias agrícolas e à dinamização do
espaço de divulgação da fauna selvagem da região.
Mangualde Motor apresentou uma exposição de
veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel.
E através da Mangualde Transporte foi possível ver
algumas marcas e modelos de camiões. Decorreu
ainda o II Encontro Nacional de Produções Artesanais
certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de
Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao
ar livre: Artes & Ofícios e foi ainda possível visitar o
Espaço Recordação Fotográfico — Eu estou na Feira
dos Santos de Mangualde!
Todas estas iniciativas decorreram na cidade de
Mangualde distribuídas pelo Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do
Alpoim, Rua 1° de Maio, Rua Dr. José Marques, Rua
Dr. Valentim da Silva excepto o II Encontro Nacional
de Produções Artesanais que teve lugar na Sede da
Sociedade Filarmónica de Tibaldinho.
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram
variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os
Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef
Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde, Showcookings
"Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio
Loureiro e Ivo Loureiro. Nos restaurantes aderentes
foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à
Mesa que tiveram uma ementa regional dedicada
à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à
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Moda de Mangualde, Febras à Feira dos Santos,
Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra
acompanhado de Vinho do Dão.
Durante os dias do certame a animação também
não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de folia nas ruas da cidade. Atuação da
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde,
atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de
Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e muitos grupos
de Concertinas foram algumas das propostas que
figuraram do programa e animaram as ruas. Mais uma
vez, este grande certame teve transmissão em Direto
de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das
14h00 às 20h00, através do Programa da TVI Somos
Portugal.
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FEIRA DOS
SANTOS 2016
PRESIDENTE DA CÂMARA ANUNCIOU
O PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DO
CERTAME COMO PATRIMÓNIO
NACIONAL
EDIÇÃO DE 2016 TEVE LOTAÇÃO
ESGOTADA COM A PRESENÇA DE 300
EXPOSITORES
MAIS UMA VEZ O PROGRAMA SOMOS
PORTUGAL DA TVI TEVE TRANSMISSÃO
EM DIRETO A PARTIR DE MANGUALDE
P. 08 e 09
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MANGUALDE MELHORA
MEIO AMBIENTE:
INVESTIMENTO DE
CERCA DE UM MILHAO
EM CONTENTORES
SUBTERRÂNEOS
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de
uni milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos
urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e
da higiene em todo o processo de depósito e recolha
de resíduos, insere-se um projeto da Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, para os
19 municípios da região num investimento global de
cerca de quatro milhões de euros.
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde,
sendo que cada unia delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos
domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a sua
execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS
VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
À superfície serão colocados discretos marcos de
deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente.
No interior de uma cuba de betão pré-fabricada
será colocado um contentor de grande capacidade
adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais
a Mangualde. Desde logo porque a paisagem fica
mais agradável, uma vez que os contentores estão no
subsolo e detêm uma capacidade três vezes maior
do que os contentores tradicionais, e uma melhoria
de higiene em todo o processo, pois os resíduos não
ficam acessíveis a animais e a demais invasões.

Página 148

Renascimento
A149

ID: 66967686

15-11-2016

APRESENTAÇAO
DO LIVRO "A
LONGA VIAGEM DE
ANGI E LUNA" DA
MANGUALDENSE SONIA
COSTA
No passado dia 3 de novembro, a professora e investigadora Sónia Costa, natural de Mesquitela, autora e
ilustradora do livro infanto-juvenil "A longa viagem de
Angui e Luna", esteve na Biblioteca Municipal de Mangualde a convite da Escola Gomes Eanes de Azurara,
onde realizou duas sessões de apresentação da obra
para 8 turmas do 1° ciclo do ensino básico desta escola. Ao longo da sessão, a autora contou a história da
obra, fazendo a ligação do enredo a factos reais.
A narrativa desenrola-se à volta de Angui e Luna, duas
enguias que partem do Mar dos Sargaços rumo ao rio
Minho onde vão ficar a viver durante alguns anos. Durante a sua viagem vão cruzar-se com outros animais
com os quais trocam experiências. Trata-se de um livro
de caráter educativo que, de forma lúdica e emotiva,
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promove aprendizagens sobre o ciclo de vida das enguias e aborda alguns problemas ambientais que têm
vindo a afetar esta espécie, um das mais ameaçadas
a nível mundial. As crianças presentes na apresentação da obra ficaram, deste modo, a conhecer as
principais características biológicas e ecológicas da
enguia e alguns dos riscos que ameaçam esta e outras espécies.
Informações adicionais
O livro surgiu no âmbito do projeto de investigação
cientifica "ECORISK - Ecological risk assessment of
oils and hazardous and noxious susbtances in the NW
Portuguese coast" que decorreu entre 2013 e 2015
no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
ambiental (CII MAR). Teve cofinanciamento do Programa Operacional do Norte (ON.2-0 Novo Norte),
no contexto do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). A nova edição, que
está agora à venda pelo preço de 5 euros, foi editada
pelo Cl I MAR.
NOTA BIOGRÁFICA DA AUTORA
Sónia Costa nasceu em Mangualde em 1981. Licenciou-se em Biologia - ramo educacional, pela Universidade de Coimbra em 2004. Na mesma universidade,
concluiu o mestrado em Biologia Animal (2006) e o
doutoramento em Biologia - especialidade de Ecologia (2012).
A sua atividade profissional iniciou-se na área educativa como docente de Biologia e Geologia. Lecionou
durante alguns anos em escolas públicas do Ensino
Básico e Secundário onde também participou em
projetos de Educação Ambiental e de Divulgação
das Ciências. Paralelamente, começou a dedicar-se
à investigação científica principalmente nas áreas da
Ecologia Estuarina e Ecotoxicologia, tendo iniciado
o seu percurso científico no Instituto do Mar (IMAR)
em Coimbra. Pertenceu depois ao centro de Ecologia
Funcional, também em Coimbra, e em 2013 passou
a integrar o Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental (Cl IMAR), no Porto. Atualmente,
trabalha no Observatório Oceânico da Madeira onde é
responsável pela vertente de divulgação e educação,
dedicando-se à produção de conteúdos de divulgação
de ciência e à organização de atividades pedagógicas,
tendo o mar como principal temática.
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"A LONGA VIAGEM DE
ANGI E LUNA"
PROFESSORA E INVESTIGADORA
SÓNIA COSTA, NATURAL DE
MESQUITELA, É AUTORA E
ILUSTRADORA DESTE LIVRO INFANTOJUVENIL

Obra apresentada na Biblioteca Municipal de
Mangualde a convite da Escola Gomes Eanes
de Azurara onde realizou duas sessões de
apresentação para 8 turmas do 1° ciclo do ensino
básico

.." P. 06
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MANGUALDE FEZ
BALANÇO DA ATUAÇAO
DO DISPOSITIVO
ESPECIAL CONTRA
INCÊNDIOS FLORESTAIS
No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou
uma reunião de avaliação e de balanço do Dispositivo
Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no
concelho. A reunião, que decorreu no quartel do
Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi
presidida pelo presidente da Câmara, João Azevedo,
e pelo Secretário de Estado da Administração
Interna, Jorge Gomes. A sessão contou ainda com a
presença do presidente da direção dos BVM, João
Soares, do Comandante dos BVM, Carlos Carvalho,
do Comandante do Destacamento Territorial de
Mangualde, Capitão Lopes, do responsável pelo
Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA — 2°
Sargento Aguiar, do Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José
Tomás, do Chefe do Agrupamento 299 do Corpo
Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos
presidentes da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias
de Tavares, nomeadamente, Bernardino Azevedo e
Alexandre Constantino.
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital
que a autarquia tem investido na área da proteção
civil, nomeadamente na prevenção e combate a
incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição
do risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa
de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação
de caminhos florestais e a gestão das faixas de
gestão de combustível' são alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a
ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no
período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado
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na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado
com as instalações dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou
ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe
nos vários agentes da proteção civil do concelho'.
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO
DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR,
PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES
FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE
PROTEÇÃO CIVIL.
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de
Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma
breve resenha histórica, proferida pelo presidente
da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os
intervenientes participaram numa visita guiada pelas
instalações, que permitiu conhecer as principais
valências, com especial destaque para Base de Apoio
Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação,
nos domínios dos fogos industriais, urbanos e
florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação
de três sessões, proferidas pelo técnico do Gabinete
Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2° Sargento
Aguiar da G NR/SEPNA e pelo Adjunto de Comando,
Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes
ficaram a conhecer melhor o risco de incêndio
florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos
últimos anos. Deu-se ainda a conhecer a atividade
do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia
e o investimento executado em planeamento e
prevenção estrutural de DFCI. A G NR/SEPNA
apresentou os dados relativos às ocorrências do
último ano, nomeadamente, às causas e contexto das
ignições, e divulgou todo o trabalho de sensibilização,
fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua
missão. Na última sessão, os Bombeiros Voluntários
de Mangualde apresentaram a constituição do corpo
de bombeiros, os meios que têm ao dispor, as suas
valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de
intervenção e as estatísticas da sua atividade.
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FATURAÇAO DA AGUA
GERA POLÉMICA
EM SANTIAGO DE
CASSURRÃES
Ao que foi informado ao nosso jornal, uma anomalia
no sistema de distribuição de água ao domicílio na
localidade de Santiago de Cassurrães, no passado mês
de agosto, levou a grandes alterações na faturação aos
consumidores.
Alguns dos lesados já reclamaram junto da Câmara
Municipal de Mangualde e também da Junta da
Freguesia mas o problema mantém-se.
Como exemplo deixamos o caso de um cliente que
consome habitualmente entre 6 a 10 metros de água,
andando o valor da sua fatura a rondar os 13 euros.
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Relativamente ao consumo do mês de agosto foi-lhe
apresentada uma fatura com um valor de 73,39 euros,
referente a 37 metros de água consumidos. Nesta
data o cliente queixou-se junto das entidades. Agora,
ao receber a fatura referente ao consumo de setembro
depara-se com um valor de 62,77 euros para pagar
e pergunta-se: como é possível este valor, se dado o
problema anterior, fechei a água da rede pública e usei
a do meu furo. Depois, a fatura surge com base numa
estimativa mas, como foi feita a estimativa? Certamente
só foi tida em conta a fatura anterior onde o valor
também já estava errado e não o consumo registado ao
longo do ano.
É uma situação que requer rápida resolução, pois
muitos consumidores já têm bastante idade e não têm
possibilidade de "andar a caminhar" todos os dias para a
Câmara Municipal a queixar-se de um problema de devia
ter sido solucionado logo aquando da primeira queixa.
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PROGRAMA QUADRATURA DO CIRCULO GRAVADO
EM MANGUALDE
No passado dia 3 de novembro o programa da SIC
Noticias, Quadratura do Circulo, foi gravado no
Auditório do Complexo Paroquial em Mangualde.
Numa sessão aberta, foram muitos os que se
deslocaram aquele espaço afim de, assistirem à
gravação deste programa que debate temas da
atualidade moderado pelo jornalista Carlos Andrade
e conta com a presença de Pacheco Pereira, Jorge
Coelho, natural deste concelho e Lobo Xavier,
também com raízes no concelho de Mangualde.
Durante a sessão foram abordados dois temas:
As condições para o desenvolvimento regional
(focando-se a abordagem no concelho de
Mangualde) e a proposta do governo que pretende
eliminar a responsabilidade dos autarcas em
decisões que acompanhem pareceres técnicos.
O debate em si, foi antecedido pela oferta de
Jorge Coelho, de certa forma como anfitrião, de
uni bordado manual de Tibaldinho a Lobo Xavier, a
Carlos Andrade uma caixa de pastéis do patronato
e a Pacheco Pereira urna edição fac-similada de
uni antigo jornal local, editado de 1889 a 1890, o
"Novo Tempo".
Depois deste momento inicial começou então a
abordagem dos temas a debate.
Jorge Coelho começou por salientar o
desenvolvimento do concelho de Mangualde, que
para tal tem aproveitado várias condições especiais
como, infraestruturas rodoviárias, ferroviárias ou
mesmo marítimas com o porto de Aveiro a 80 km,
tudo isto aliado ao facto de ter à frente dos seus
destinos alguém com ambição para que Mangualde
seja uma realidade muito boa.
Além do setor industrial e têxtil, também o setor
agrícola foi salientado por Jorge Coelho, referindose em particular às cooperativas do concelho.
Seguidamente Lobo Xavier frisou o pouco
empenho que o governo tem demonstrado
pela descentralização, visto serem fenómenos
que não se fazem sem política. Salientou que

o desenvolvimento tem que vir aliado à vontade de
autarcas e políticos que têm visão e lutam pelo melhor,
referindo Mangualde como exemplo de diferença.
Já Pacheco Pereira mostrou algum constrangimento
perante uma realidade de Mangualde, que referiu
desconhecer, caindo-se portanto no risco de num
programa como a Quadratura do Circulo se estar a
engrandecer uma cidade que, e naturalmente também
terá os seus problemas. Para se poder pronunciar,
Pacheco Pereira referiu que seria necessário ouvir mais
além das forças vivas de Mangualde. Salientou ainda,
que tem por hábito à chegada comprar sempre os
jornais locais para se inteirar um pouco e, em relação a
Mangualde, viu que a oposição está ativa, salientando
mesmo, cartazes com promessas do domínio autárquico
que ainda não foram cumpridas.
Mostrou-se acima de tudo critico em relação à realidade

do interior, onde muita coisa se foi perdendo nos
últimos dez anos, salientando sempre, que Mangualde
poderá ser uma exceção.
Todos os intervenientes se mostraram unânimes na
importância do nó viário para o desenvolvimento e na
preocupação com a demografia decrescente.
Jorge Coelho, continuou depois, afirmando que
as questões colocadas por Pacheco Pereira
eram pertinentes, até porque, apesar de todo o
desenvolvimento, Mangualde é um concelho onde
há ainda muitos problemas. Criticou duramente os
governos que teimam em virar costas às realidades
de muitas autarquias e deu como o exemplo o edifício
recuperado ao lado do "antigo Colégio", onde estudou,
que a Câmara pretende recuperar e, apesar de
imensos esforços e contactos o estado nem sequer
responde.
Lobo Xavier, salientou também a posição de Pacheco
Pereira, referindo mesmo, que este poderia temer
estar-se a levar o programa para o lado da campanha
eleitoral. Este risco, foi colocado de lado por Lobo
Xavier referindo que "não pertenço à maioria do Jorge
Coelho. Naturalmente, e pela minha parte, peguei em
coisas bem feitas".
A terminar este primeiro tema de debate, Pacheco
Pereira, mais urna vez referiu não saber o que dizer,
terminando por referir "se é verdade o que dizem de
Mangualde, e eu acredito que seja, não é o retrato do
interior do país".
Já no tema que se seguiu, todos foram unânimes,
com pequenas diferenças mais ou menos críticas.
A responsabilização de um autarca pelo parecer ou
decisão fundamentada em pareceres jurídicos ou
técnicos da autarquia é completamente absurdo.
Se o Presidente da Câmara fosse obrigado a ler
todos os processos, não faria mais nada, noite e
dia, salientaram. Lobo Xavier referiu mesmo que se
corria o risco de um autarca se ver envolvido numa
contenda judicial que lhe poderia custar vários anos
de vencimento. Pacheco Pereira acrescentou que,
e salvaguardados casos extremos de corrupção e
negligência, essa responsabilização não fazia qualquer
sentido.
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL EM MANGUALDE
PARA VISITAR OBRAS
O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal,
Carlos Alberto Fernandes, efetuou no passado dia 3
de novembro, urna visita ao concelho de Mangualde
para acompanhar de perto a evolução de algumas
obras e para avaliar a intervenção na Estação
Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde.
Para o efeito, foi acompanhado pelo Presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo.

Visitou a Estação Internacional de Caminhos de Ferro
de Mangualde com vista à melhoria de infraestruturas
de apoio ao terminal ferroviário e abordando a
reabilitação da linha da Beira Alta, tendo no horizonte
2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que
estão a decorrer no concelho, nomeadamente a
repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a
Nelas e EN 232 que liga Mangualde a Gouveia.
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EDITORIAL

Serafim
Tavares
Diretor
diretor©jornalrenascimento.pt
Caro Leitor
No passado mês de outubro e início deste mês,
ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma
sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os
nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim
Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando
Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os
ouvir, foi-me dito que não foram contatados para tal
sondagem, assim como eu também não. Desconheço
quem a encomendou, se o Partido Social Democrata,
o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP
ou outros.
Posto isto, quero dizer que: não sou candidato a
nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que já aqui
disse na edição n° 681 de 15/3/2016, mas reitero
a frase do povo "deve ser candidato aquele que tiver
melhores provas na vida".
Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de
2017 que já foi discutido na Assembleia da República.
A política Económica do atual Governo vai pelas ruas
da amargura. Está no espelho deste orçamento.
Sem conseguirmos estabilidade económica, não
atraímos investidores que possam acreditar em
Portugal e assim, não saímos da recessão e a
geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa
vizinha Espanha sem Governo do que nós. Outros
países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à
nossa, estão a crescer mais.
Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio
das esquerdas, penalizando assim o crescimento a
médio e longo prazo.
Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica
para trás e quem vai pagar a fatura somos todos nós.
Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não
beneficia as pensões mais baixas, pelo contrário, joga
com o tempo que falta para as eleições autárquicas.
O estado quer fazer bonito para as próximas eleições
e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes
das eleições para imediatamente a seguir o subir,
causando custos irreparáveis para o país.
Governar um país, é mais do que governar uma
Câmara Municipal, ou a própria casa, mas os
incompetentes existem e, os que não sabem governar
a sua casa, nunca devem governar o povo.
Abraço amigo
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Caro Leitor
No passado mês de outubro e início deste mês, ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma
sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os
nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando
Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os ouvir, foi-me dito que não foram contatados para
tal sondagem, assim como eu também não. Desconheço quem a encomendou, se o Partido Social
Democrata, o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP ou outros.
Posto isto, quero dizer que: não sou candidato a nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que já aqui
disse na edição nº 681 de 15/3/2016, mas reitero a frase do povo "deve ser candidato aquele que
tiver melhores provas na vida".
Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de 2017 que já foi discutido na Assembleia da
República.
A política Económica do atual Governo vai pelas ruas da amargura. Está no espelho deste orçamento.
Sem conseguirmos estabilidade económica, não atraímos investidores que possam acreditar em
Portugal e assim, não saímos da recessão e a geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa vizinha
Espanha sem Governo do que nós. Outros países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à nossa,
estão a crescer mais.
Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio das esquerdas, penalizando assim o crescimento
a médio e longo prazo.
Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica para trás e quem vai pagar a fatura somos todos
nós. Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não beneficia as pensões mais baixas, pelo
contrário, joga com o tempo que falta para as eleições autárquicas. O estado quer fazer bonito para as
próximas eleições e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes das eleições para
imediatamente a seguir o subir, causando custos irreparáveis para o país.
Governar um país, é mais do que governar uma Câmara Municipal, ou a própria casa, mas os
incompetentes existem e, os que não sabem governar a sua casa, nunca devem governar o povo.
Abraço amigo
15 de Novembro de 2016
Rosto
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No passado domingo, dia 30 de outubro, as Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova
do Circuito Municipal de Escolas de Natação da temporada 2016/17. Esta concentração contou com
aproximadamente 300 participantes, entre nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com
a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respetivos escalões.
15 de Novembro de 2016
Rosto
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25 de novembro, 21h00
SEXTAS DA LUA ASSINALAM 19º ANIVERSÁRIODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
CONCERTO GUITARDRUMS E O BRINDE FESTIVO DE ANIVERSÁRIO SÃO OS MOMENTOS CHAVE
DESTA NOITE
A próxima edição do projeto Sextas da lua é ainda mais festivo, assinalando o 19º aniversário da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece no dia 25 de
novembro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal, e conta dois momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o brinde festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se
vão recordar as músicas da década de abertura da Biblioteca Municipal.
Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para criar algo
inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu trazer a
público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia são feitos
nas respetivas guitarras.
Sofia Monteiro

Página 158

A159

Sextas de Lua assinalam 19º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viseu Now Online

Data Publicação:

15-11-2016

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=939

A próxima edição do projeto Sextas da lua que acontece no dia 25 de novembro, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal, conta dois momentos chave: o concerto Guitardrums, no auditório, e o brinde
festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se vão recordar as músicas da década de
abertura da Biblioteca Municipal.
Recorde-se que Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para
criar algo inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu
trazer a público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia
são feitos nas respetivas guitarras.
Número de edição: 460
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Acção em Mangualde alerta
para violência contra mulheres
HOJE A Câmara Municipal de
Mangualde antecipa a comemoração do Dia Internacional
pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres e assinala
hoje a efeméride com uma sessão sobre 'Direitos das vítimas
de violência doméstica/conjugal', às 15h00, no Centro de
Inovação e Dinamização Em-

presarial de Mangualde – CIDEM.
A acção é dirigida a técnicos
e comunidade em geral e será
dinamizada pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
de Coimbra. As inscrições são
gratuitas, mas obrigatórias,
através Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de

Mangualde (232 619 880 e ssocial@cmmangualde.pt).
O Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25 de Novembro.
Em média, uma em cada três
mulheres é vítima de violência
doméstica. Em Portugal, 85%
das vítimas são mulheres. |
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho.
As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais para o meio ambiente. O LED não possui
esses metais e possui uma alta durabilidade que permite diminuir a quantidade de lixo produzido.
Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública.
Inserido em 16, Novembro - 2016
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Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres assinalado em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
15 de Novembro de 2016
55 Views
Decorre nesta quarta-feira, 16 de novembro, pelas 15h00, com a Câmara Municipal de Mangualde a
antecipar a comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres com
uma sessão sobre "Direitos das vítimas de violência doméstica/conjugal", orientada pela APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - GAV Coimbra. A ação é dirigida a técnicos e comunidade
em geral e decorrerá no CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde.
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos: Gabinete de Ação Social da
Câmara Municipal de Mangualde, T. 232 619 880, ssocial@cmmangualde.pt
A ORIGEM DESTE DIA
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25
de novembro. Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres,
nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas
de violência doméstica em Portugal são mulheres. A violência doméstica contra as mulheres abarca
vítimas de todas as condições e de todos os estratos sociais e económicos. As vítimas de violência
doméstica em Portugal podem recorrer à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que além
de prestar apoio às vítimas organiza eventos especiais neste dia.
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de novembro como Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Desde 1999 que se tem celebrado este
dia pelo mundo.
A data está relacionada com a homenagem a Tereza, Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e
assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.
Por:Mun.Mangualde
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
16 de Novembro de 2016
Redacção
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Novembro 16, 2016 | Região
No rescaldo de uma mais edição, que atraiu milhares de pessoas a Mangualde, o presidente da
Câmara Municipal, João Azevedo, anunciou que vai pedir a certificação da Feira dos Santos como
património nacional. "Tem qualidade, tem competência, resume um setor económico e social que se
dispersa por todo o lado em dois dias e meio, e é o espelho da nossa atividade social, cultural,
industrial e empresarial", justificou o autarca.
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes.
Desde a gastronomia, através das tradicionais febras, passando pelos enchidos, frutos secos,
artesanato e vinho, até aos produtos agrícolas.
Durante o último fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram animadas, proporcionando a
todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame dinamizou, mais uma vez, os vários
setores de atividade com iniciativas e momentos dedicados a cada um deles.
Novembro 16, 2016 |
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de Agosto.
16 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Apresentação do ‘Exercício MARTE 16’
A Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português vão apresentar hoje, às 10h00, no salão nobre da
Câmara, o ‘Exercício MARTE 16’ que irá decorrer no
concelho de Mangualde entre 22 e 30 de Novembro.
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300 postes de luz
com tecnologia LED
Mangualde Câmara estabeleceu acordo com a EDP que
permitirá reduzir consumo energético em cerca de 50%
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo
com a EDP com vista à substituição das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação
pública de algumas freguesias
do concelho, por lâmpadas de
tecnologia LED.
Na formalização do acordo
marcaram presença o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o vereador João Lopes, e os engenheiros da EDP, Garcia Mendes e
Carlos Peres.
Em nota de imprensa, a Câmara de Mangualde explica
que “este acordo, sem custo
para o município, permite uma
poupança de 50% no consumo de energia nos referidos
postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção”.
Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias de
mercurio no concelho por outras de tecnologia LED “de alta
durabilidade que permite diminuir a quantidade de lixo
produzido”.
“Preocupada com as questões ambientais e económicas,

João Lopes, Carlos Peres, Garcia Mendes e João Azevedo

a autarquia continua atenta à
renovação do parque de iluminação pública. É de recordar
que o trabalho elaborado pela
autarquia no reequilíbrio das

contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública
durante a noite em Agosto último”, conclui a nota de imprensa.|
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300 postes com
iluminação LED
em Mangualde
Substituição | P9
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Concerto
assinala
aniversário
da biblioteca
A próxima edição do projecto
‘Sextas da lua’ é ainda mais festivo, assinalando o 19.º aniversário da Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece
no dia 25, às 21h00, na diblioteca municipal, e conta dois
momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o
brinde festivo de aniversário,
num ambiente de café-concerto onde se vão recordar as músicas da década de abertura da
Biblioteca Municipal. |
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300 postes de luz com tecnologia LED
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP com vista à substituição das
lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED.
Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo,
o vereador João Lopes, e os engenheiros da EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Os desafios em torno do envelhecimento
ativo debatidos em seminário
A Biblioteca Municipal Alexandre Alves recebe esta sexta-feira, 18 de novembro, a partir
das 9h, o I Seminário integrado no programa ‘Bons Velhos
Tempos’, sobre a temática ‘Participação social e envelhecimento bem-sucedido’. O encontro,
é organizado pela Câmara de
Mangualde e da Tempo XL com
os parceiros: Centro Paroquial
de Chãs de Tavares, Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da
Cunha Baixa e Universidade
Sénior. Ao longo da sessão serão
abordados temas como ‘Desa-

fios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido’ e ‘Práticas participativas, inovação e
envelhecimento’.
“O Programa de animação
‘Bons Velhos Tempos’ completa
em 2016 o seu 5º aniversário e
conta já com mais de um milhar
de participantes e centenas de
sessões realizadas em itinerância pelas instituições de apoio a
idosos que não têm animador,
no Concelho de Mangualde”,
antecipa a Câmara Municipal
em comunicado à imprensa. A
mesma nota acrescenta que o
programa está “ancorado em

metodologias participativas e
propostas inovadoras de intervenção com o público sénior”,
dinamizando várias iniciativas
geracionais, intergeracionais e
eventos junto da comunidade.
“Neste âmbito, faz todo o
sentido para a equipa do projeto
reunir vários técnicos, especialistas, profissionais da gerontologia/geriatria, animadores,
empreendedores e outros agentes, no sentido de refletir sobre
os desafios atuais em torno do
envelhecimento”, sublinha a autarquia.
Textos: EA
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Sextas da Lua assinalam 19º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde
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A próxima edição do projeto Sextas da lua assinala o 19º aniversário da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece no dia 25 de novembro, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal, e conta dois momentos chave: o concerto Guitardrums, no auditório, e o brinde
festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se vão recordar as músicas da década de
abertura da Biblioteca Municipal.
Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para criar algo
inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu trazer a
público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia são feitos
nas respetivas guitarras.
Inserido em 17, Novembro - 2016
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Lâmpadas de LED permitem poupança em Mangualde
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Lâmpadas de LED permitem poupança em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
16 de Novembro de 2016
41 Views
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
Por:Mun.Mangualde
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Mangualde substitui lâmpadas de mercúrio por led´s
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ACORDO COM A EDP PERMITE POUPANÇA DE 50% NO CONSUMO DE ENERGIA
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
Sofia Monteiro
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Município de Mangualde
recebe Exercício Marte 16
Exército Durante uma semana, o 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado
de Rodas/NATO Response Force 2016 vai operar em Mangualde, o que muito
orgulha o autarca local
A Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português,
apresentaram ontem o 'Exercício Marte 16' que vai decorrer
em vários pontos do concelho
de Mangualde entre os dias 22
e 30 deste mês.
Durante esse período, o 2.º
Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/NATO Response Force 2016 ( 2BIMecRodas/NRF2016) vai realizar o
'Exercício Marte 16', que se materializa na execução de uma
operação ofensiva e, posteriormente, uma operação de estabilização. Este exercício constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do
2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas
qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em
fase de prontidão para projecção em sete dias, como contributo de Portugal para a
Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016,
em resposta à implementação
do Readiness Action Plan da
Aliança Atlântica. É composto
por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do RI14.
O programa deste exercício
foi apresentado pelo tenentecoronel Pedro Miguel de Andrade Barreiro, estando ainda
presentes o presidente da Câmara de Mangualde, João Aze-

Exercício militar foi apresentado ontem na Câmara de Mangualde

vedo, e o comandante do Regimento de Infantaria n.º14, coronel Mário Bastos.
O exercício será realizado
em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Tibaldinho/Alcafache, o campo
da feira quinzenal e ainda a
zona de Cunha Baixa.
Em paralelo decorre, de 22 a
30 deste mês, uma exposição
no átrio da Câmara de Mangualde, de 25 a 30, a exposição
de viaturas PANDUR e a
TMME. Nos dias 26 e 27, decorre a realização de um campo
de refugiados que terá a colaboração do agrupamento de
escolas. O exercício termina
com um desfile motorizado, no
dia 30, a caminho da A25.

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, receber este tipo
de iniciativas no concelho é
muito importante. “Receber o
Exercício Marte em Mangualde, dá-nos uma satisfação enorme. Estamos sempre prontos
para receber estas iniciativas e
gostaria de agradecer de forma
muito especial a escolha. Esta
iniciativa vem dar notoriedade
ao concelho de Mangualde, à
região e vem demonstrar
aquilo que o Exército tem de
bom, aquilo que representa
para a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os movimentos
permanentes das forças armadas”, disse João Azevedo, realçando o empenho do exército

nos fogos florestais. “Estes exercícios dignificam as forças armadas, o Exércio, o território,
os agentes locais e especialmente Portugal e os portugueses. Já demos provas de que estamos prontos para vos receber
e é um prazer este trabalho em
conjunto”, concluiu o autarca.
O comandante do Regimento de Infantaria n.º14, Coronel Mário Bastos, agradeceu
à população de Mangualde o
“apoio, dedicação e amizade
que permitem a realização do
exercício”. “Servimos os portugueses com todo o gosto e
um gosto ainda maior quando
somos recebidos com esta
amizade e disponibilidade”,
disse ainda. DSF |
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Município de Mangualde recebe Exercício Marte 16
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A Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português, apresentaram ontem o 'Exercício Marte 16'
que vai decorrer em vários pontos do concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 deste mês.
Durante esse período, o 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/NATO Response Force 2016 (
2BIMecRodas/NRF2016) vai realizar o 'Exercício Marte 16', que se materializa na execução de uma
operação ofensiva e, posteriormente, uma operação de estabilização.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde substitui lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED
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Mangualde substitui lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED
2016-11-18
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
2016-11-18
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Mangualde já tem aplicação para telemóvel
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O município de Mangualde tem agora disponível uma aplicação (APP) para telemóvel gratuita e que
pretende dar a conhecer o concelho. O "Descubra Mangualde" está disponível para sistemas Android e
IOS e destina-se a todos os mangualdenses ou visitantes que tenham pretendam descobrir locais de
interesse ou a história da região.
De acordo com um comunicado da autarquia, a APP possui um mapa interativo, que permite descobrir
pontos de interesse, contactos úteis, e calcular rotas. Já a secção "A Descobrir" permite viajar mais
rapidamente e conhecer melhor o que o concelho oferece. É ainda possível conhecer sugestões de
locais onde comer ou dormir em Mangualde, bem como saber o que a agenda cultural tem para
oferecer.
Subscreva aqui o Jornal do Centro!
Inserido em 18, Novembro - 2016
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ANIVERSÁRIO No próximo dia 25 de novembro,
a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, vai assinalar a passagem do seu 19.°
Aniversário, promovendo a realização de uma edição especial da iniciativa 'Sextas da Lua'. A come-
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

moração vai contar com dois momentos especiais:
o concerto dos Guitardrums - um grupo de jovens
de Vila Franca de Xira que se juntou para criar
algo musicalmente inovador - e o brinde festivo de
aniversário, num ambiente de café concerto.
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DECO No dia 24 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde vai acolher três workshops de sensibilização, promovidos pela DECO. A
partir das 10.00 horas realizam-se os workshops
- 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber
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Comprar: conselhos e cuidados a ter nas compras'- dirigidos à população com mais de 50 anos. A tarde,
a partir das 14.30 horas, decorre o workshop 'O melhor resíduo é aquele que não é produzido, integrado
nas comemorações da Semana dos Resíduos.
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LED O Município de Mangualde estabeleceu um
acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, até aqui utilizadas na
iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por lâmpadas de tecnologia LED. O acordo,
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sem custos para o município mangualdense, permite uma poupança de 50% no consumo de energia
nos referidos postes, além de permitir economizar
em gastos C.õm manutenção. Até ao final do ano
serão substituídas 300 luminárias no concelho.
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Mangualde acolhe treino do Exército
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Mangualde acolhe treino do Exército
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Novembro de 2016
36 Views
Na passada quinta-feira, 17 de novembro, a Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português
apresentaram o 'Exercício MARTE 16' que irá decorrer no concelho de Mangualde entre 22 e 30 de
novembro. Trata-se de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta
mais eficiente em caso de intervenção real. A apresentação foi presidida pelo Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º14,
Coronel Mário Bastos. O programa deste exercício foi apresentado pelo tenente coronel Pedro Miguel
de Andrade Barreiro.
'JÁ DEMOS PROVAS DE QUE ESTAMOS PRONTOS PARA VOS RECEBER
E É UM PRAZER ESTE TRABALHO EM CONJUNTO' - JOÃO AZEVEDO
Na sua apresentação, João Azevedo salienta o agrado com que o concelho recebe este tipo de
iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto deste exercício ser feito cá'.
Acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este exercício em Mangualde'. O
autarca reforça ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas iniciativas e gostaria de
agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar notoriedade ao concelho de
Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom, aquilo que representa para
a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os movimentos permanentes das
forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirma 'estes exercícios dignificam as forças armadas, o
Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os portugueses. Já demos provas
de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho em conjunto'.
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
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e no Monte do Bom Sucesso.
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
Por:Mun. Mangualde
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Fábrica da Peugeot Citroën produz actualmente 220 veículos por dia

PSA é o “coração”
do desenvolvimento
económico da cidade
Mangualde Fábrica produziu nos últimos 30 anos um milhão
de veículos e teve em média mil postos de trabalho
Nestes 30 anos, que são também os 30 anos de Mangualde
como cidade, a PSA - Peugeot
Citroën não só criou emprego,
como atraiu outras empresas.
“Se não existisse em Man-

gualde, o concelho não tinha
tanta pujança industrial, porque
empregou muita gente, desenvolveu económica e socialmente, mas também atraiu
muito investimento privado

que produziu mais empregos”,
diz à agência Lusa o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo.
A decisão de criar uma fábrica em Mangualde foi to-

mada em Setembro de 1962,
em Paris. A produção começou
em Fevereiro de 1964, tendo o
carismático 2CV sido o primeiro veículo aí construído.
Elísio Oliveira trabalha há 30
anos na PSA de Mangualde e
não tem dúvidas de que, neste
período, este centro de produção foi “o principal motor de
desenvolvimento do concelho”.
Além de ter produzido cerca
de um milhão de veículos e
empregado, em média, 1.000
pessoas, “alcançou a 10.ª posição no ranking nacional das
empresas exportadoras e atingiu níveis de competitividade
e qualidade de topo no mercado”, refere o director.
Segundo refere, “centenas de
milhares de horas de formação
técnica e industrial foram ministradas aos seus colaboradores”. “Transformou sociologicamente muita gente do
campo em operários de cultura industrial e proporcionou
a muitos contacto com fábricas estrangeiras”, refere.
O responsável conta que a
PSA de Mangualde, além de ter
colaborado com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional e com escolas profissionais da região através da dotação de material e apoios para
melhorar as condições de formação (como carros, motores
e caixas de velocidade), proporcionou centenas de estágios a jovens e “afirmou-se
como uma instituição com
grande sentido de responsabilidade social”. |
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Daniel Bessa vai estar em Mangualde
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Daniel Bessa vai estar em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
20 de Novembro de 2016
19 Views
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva
para o futuro.
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
Por:Mun.Mangualde
20 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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A PSA de Mangualde produziu nos últimos 30 anos cerca de um milhão de veículos e teve em média
mil postos de trabalho, levando a que seja considerada o "coração" do desenvolvimento económico do
concelho.
Nestes 30 anos, que são também os 30 anos de Mangualde como cidade, a PSA - Peugeot Citroën não
só criou emprego, como atraiu outras empresas.
"Se não existisse em Mangualde, o concelho não tinha tanta pujança industrial, porque empregou
muita gente, desenvolveu económica e socialmente o concelho, mas também atraiu muito
investimento privado que produziu mais empregos", diz à agência Lusa o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo.
A decisão de criar uma fábrica em Mangualde foi tomada em setembro de 1962, em Paris. A produção
começou em fevereiro de 1964, tendo o carismático 2CV sido o primeiro veículo aí construído.
Elísio Oliveira trabalha há precisamente 30 anos na PSA de Mangualde e não tem dúvidas de que,
neste período, este centro de produção foi "o principal motor de desenvolvimento do concelho".
Além de ter produzido cerca de um milhão de veículos e empregado, em média, mil pessoas,
"alcançou a décima posição no ranking nacional das empresas exportadoras e atingiu níveis de
competitividade e qualidade de topo no mercado", refere o diretor.
"Atraiu várias empresas para a região", realça, acrescentando que, devido à sua dimensão e boas
práticas, "impactou fortemente o concelho".
Segundo Elísio Oliveira, "centenas de milhares de horas de formação técnica e industrial foram
ministradas aos seus colaboradores".
"Transformou sociologicamente muita gente do campo em operários de cultura industrial e
proporcionou a muitos contacto com fábricas estrangeiras", refere.
O responsável conta que a PSA de Mangualde, além de ter colaborado com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional e com escolas profissionais da região através da dotação de material e apoios
para melhorar as condições de formação (como carros, motores e caixas de velocidade), proporcionou
centenas de estágios a jovens e "afirmou-se como uma instituição com grande sentido de
responsabilidade social".
A doação de uma ambulância aos Bombeiros Voluntários de Mangualde e de duas carrinhas de
transporte de deficientes ao Complexo Paroquial e Santa Casa da Misericórdia, a instalação de um
parque infantil no jardim central da cidade e a atribuição de apoios financeiros a instituições do
concelho são alguns exemplos.
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O presidente da autarquia, João Azevedo, reconhece o importante papel da PSA não só a nível
económico, mas também da "coesão territorial e social" e na criação de ícones para o concelho.
"A Citroën tem aqui dois ícones mundiais que representam Mangualde: o 2CV e o DS (Boca de Sapo)",
frisa, acrescentando que foram colocadas obras de artes alusivas aos dois modelos em duas rotundas
da cidade.
João Azevedo admite que o centro de produção "teve momentos bons e momentos maus, houve
momentos em que teve de terminar com alguns processos industriais", o que implicou menos gente
na sua produção.
"No nosso período fizemos tudo para que a Citroën se mantivesse. A partir do momento em que
percebeu que desenvolvemos projetos de segurança, de aparcamento e de desenvolvimento industrial
deu-nos sinais claros de que ficaria aqui", frisa.
Elísio Oliveira explica que "os anos de maior risco de sobrevivência foram, e continuarão a ser, os anos
de fim de ciclo de vida dos veículos que estão a ser produzidos em cada momento e da consequente
mudança de modelo".
"Os anos de risco verdadeiramente letal foram os anos de 2008/2009, em que, em consequência da
crise do 'subprime', o mercado automóvel europeu caiu fortemente de 18 milhões para 13 milhões de
veículos, tendo por consequência uma subutilização generalizada das fábricas", refere.
Segundo este responsável, "sobravam fábricas" e "foi necessária muita coragem e determinação e um
enfoque estratégico assertivo para garantir a continuidade da empresa".
"Nos anos seguintes, marcados também pela crise das dívidas soberanas, os mercados foram bastante
voláteis, tendo a empresa respondido com grande flexibilidade, alternando regimes de dois turnos e
três turnos com as perturbações que sempre caracterizam estas situações", acrescenta.
A PSA de Mangualde está atualmente a trabalhar em dois turnos, "fazendo 220 veículos por dia,
50.000 por ano, faturando cerca de 400 milhões de euros e empregando 750 colaboradores".
"Tem hoje boas perspetivas de futuro, com o ganho do novo modelo a partir de 2018 e o inerente
projeto de investimento de cerca de 50 milhões de euros para transformação e inovação tecnológica",
sublinha.
*Lusa / Foto: Nuno André Ferreira
21 de Novembro de 2016
José Lagiosa
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'Exercício MARTE 16' inicia-se amanhã no concelho de Mangualde e decorre até 30 de novembro.
Trata-se de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta mais eficiente
em caso de intervenção real.
Na apresentação da operação, o autarca de Mangualde,João Azevedo, salientou o agrado com que o
concelho recebe este tipo de iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto
deste exercício ser feito cá'. acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este
exercício em Mangualde', o edil reforçou ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas
iniciativas e gostaria de agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar
notoriedade ao concelho de Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom,
aquilo que representa para a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os
movimentos permanentes das forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirmou 'estes exercícios
dignificam as forças armadas, o Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os
portugueses. Já demos provas de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho
em conjunto'.
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
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RI14.
Fonte : CM de Mangualde
21 Novembro, 2016
José Silva
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ser palco de uma sessão sobre “Os Descobrimentos”
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissionais do Museu Interactivo
do Porto. .

A reunião pública da Câmara Municipal de São Pedro do Sul decorre, a partir
das 9h30, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

PRÓXIMOS DIAS

AAssociação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim
reúne na próxima sexta-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

“LEITURA
SEM IDADE”
Tondela
Quinta-feira, 14h30
A Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro desloca-se ao
Centro Social e Paroquial de
Canas de Santa Maria, no
âmbito do programa de animação da leitura para seniores ‘Leitura Sem Idade’. As
actividades envolvem música e leituras.

ACÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES
Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30
O Centro Cultural de Carregal do Sal recebe na próxima sexta-feira, pelas
14h30, uma sessão sobre
violência contra mulheres
dinamizada pelo Núcleo de
Programas Especiais da
GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO
Tondela
Sexta-feira, 18h30
A exposição 'Um Presente
cheio de Natal' é inaugurada
na próxima sexta-feira, pelas 18h30, na Galeria de Exposições do Mercado Velho,
em Tondela.

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS
Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00
O Auditório Municipal vai

Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A próxima edição do projecto “Sextas da lua” é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”
Penalva do Castelo
Sábado, 12h30
O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no próximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Castelo, naquela que é a 2.ª edição do “Queijo Serra da Estrela à Chef”. O evento
conta com a presença de
sete chef´s de cozinha, três
dos quais com estrelas Michelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo.

FESTIVAL DE SOPAS
EM CAPARROSA
Tondela
Sábado, 19h00
A associação Acuca realiza o
2.º Festival das Sopas, no pavilhão de Caparrosa.
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PSA é o “coração”
do desenvolvimento
económico de Mangualde
Economia Fábrica produziu nos últimos 30 anos cerca de um milhão
de veículos e teve em média mil postos de trabalho, levando a que seja
considerada o “coração” do desenvolvimento económico do concelho
Nestes 30 anos, que são também os 30 anos de Mangualde
como cidade, a PSA - Peugeot
Citroën não só criou emprego,
como atraiu outras empresas.
"Se não existisse em Mangualde, o concelho não tinha
tanta pujança industrial, porque empregou muita gente,
desenvolveu económica e socialmente o concelho, mas
também atraiu muito investimento privado que produziu
mais empregos", diz à agência
Lusa o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo.
A decisão de criar uma fábrica em Mangualde foi tomada em Setembro de 1962,
em Paris. A produção começou
em Fevereiro de 1964, tendo o
carismático 2CV sido o primeiro veículo aí construído.
Elísio Oliveira trabalha há
precisamente 30 anos na PSA
de Mangualde e não tem dúvidas de que, neste período,
este centro de produção foi "o
principal motor de desenvolvimento do concelho".
Além de ter produzido cerca
de um milhão de veículos e
empregado, em média, mil
pessoas, "alcançou a 10.ª posição no ranking nacional das
empresas exportadoras e atingiu níveis de competitividade
e qualidade de topo no mercado", refere o director.
"Atraiu várias empresas para
a região", realça, acrescentando
que, devido à sua dimensão e
boas práticas, "impactou fortemente o concelho".
Segundo Elísio Oliveira,
"centenas de milhares de horas
de formação técnica e industrial foram ministradas aos
seus colaboradores".
"Transformou sociologicamente muita gente do campo
em operários de cultura industrial e proporcionou a muitos
contacto com fábricas estran-

ARQUIVO / PRESSCENTRO.PT

Fábrica da Peugeot Citroën produz actualmente 220 veículos por dia

geiras", refere.
O responsável conta que a
PSA de Mangualde, além de ter
colaborado com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional e com escolas profissionais da região através da dotação de material e apoios para
melhorar as condições de formação (como carros, motores
e caixas de velocidade), proporcionou centenas de estágios a jovens e "afirmou-se
como uma instituição com
grande sentido de responsabilidade social".
A doação de uma ambulância aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e de duas carrinhas de transporte de deficientes ao Complexo Paroquial e
Santa Casa da Misericórdia, a
instalação de um parque infantil no jardim central da cidade e a atribuição de apoios
financeiros a instituições do
concelho são alguns exemplos.
O presidente da autarquia,
João Azevedo, reconhece o importante papel da PSA não só
a nível económico, mas também da "coesão territorial e social" e na criação de ícones
para o concelho.
"A Citroën tem aqui dois íco-

nes mundiais que representam
Mangualde: o 2CV e o DS (Boca
de Sapo)", frisa, acrescentando
que foram colocadas obras de
artes alusivas aos dois modelos
em duas rotundas da cidade.
João Azevedo admite que o
centro de produção "teve momentos bons e momentos
maus, houve momentos em
que teve de terminar com alguns processos industriais", o
que implicou menos gente na
sua produção.
"No nosso período fizemos
tudo para que a Citroën se
mantivesse. A partir do momento em que percebeu que
desenvolvemos projectos de
segurança, de aparcamento e
de desenvolvimento industrial
deu-nos sinais claros de que
ficaria aqui", frisa.
Elísio Oliveira explica que
"os anos de maior risco de sobrevivência foram, e continuarão a ser, os anos de fim de ciclo de vida dos veículos que
estão a ser produzidos em
cada momento e da consequente mudança de modelo".
"Os anos de risco verdadeiramente letal foram os anos de
2008/2009, em que, em consequência da crise do ‘sub-

prime’, o mercado automóvel
europeu caiu fortemente de 18
milhões para 13 milhões de
veículos, tendo por consequência uma subutilização generalizada das fábricas", refere.
Segundo este responsável,
"sobravam fábricas" e "foi necessária muita coragem e determinação e um enfoque estratégico assertivo para garantir a continuidade da empresa".
"Nos anos seguintes, marcados também pela crise das dívidas soberanas, os mercados
foram bastante voláteis, tendo
a empresa respondido com
grande flexibilidade, alternando regimes de dois turnos
e três turnos com as perturbações que sempre caracterizam
estas situações", acrescenta.
A PSA está actualmente a trabalhar em dois turnos, “fazendo 220 veículos por dia, 50.000
por ano, facturando cerca de
400 milhões de euros e empregando 750 colaboradores".
"Tem hoje boas perspectivas
de futuro, com o ganho do novo
modelo a partir de 2018 e o inerente projecto de investimento
de cerca de 50 milhões de euros
para transformação e inovação
tecnológica", sublinha. | Página 191
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Em Mangualde debateu-se a participação social e o envelhecimento bem-sucedido
2016-11-21
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
2016-11-21
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No dia 17 de novembro, a Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português apresentaram o
'Exercício MARTE 16' que irá decorrer no concelho de Mangualde entre 22 e 30 de novembro. Trata-se
de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso
de intervenção real. A apresentação foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, e pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º14, Coronel Mário Bastos. O
programa deste exercício foi apresentado pelo tenente coronel Pedro Miguel de Andrade Barreiro.
'JÁ DEMOS PROVAS DE QUE ESTAMOS PRONTOS PARA VOS RECEBER E É UM PRAZER ESTE
TRABALHO EM CONJUNTO' - JOÃO AZEVEDO
Na sua apresentação, João Azevedo salienta o agrado com que o concelho recebe este tipo de
iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto deste exercício ser feito cá'.
Acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este exercício em Mangualde'. O
autarca reforça ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas iniciativas e gostaria de
agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar notoriedade ao concelho de
Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom, aquilo que representa para
a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os movimentos permanentes das
forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirma 'estes exercícios dignificam as forças armadas, o
Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os portugueses. Já demos provas
de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho em conjunto'.
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
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vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
20 de Novembro de 2016
Redacção
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Mangualde

“Bons velhos tempos”
DR

O edil de Mangualde, João Azevedo, participou no encontro

111 A proposta de um
debate sobre “Participação
social e envelhecimento
bem-sucedido” resultou
numa ampla participação, em Mangualde, por
iniciativa do Município de
Mangualde e da Tempo XL,
contando com os parceiros
Centro Paroquial de Chãs
de Tavares, Centro Social
Paroquial de AbrunhosaA-Velha, Centro Paroquial
da Cunha Baixa e Universidade Sénior.
Decorreu na passada
sexta-feira, assinalando a

conclusão de cinco anos
do programa de animação “Bons Velhos Tempos”,
que já mobilizou, durante
este período, mais de um
milhar de participantes e
centenas de sessões realizadas em itinerância pelas instituições de apoio a
idosos no concelho dede
Mangualde. “Ancorado em
metodologias e propostas
inovadoras”, explicam os
serviços municipais, o projeto dinamiza, desde 2011,
“várias iniciativas geracionais e intergeracionais”.
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ser palco de uma sessão sobre “Os Descobrimentos”
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissionais do Museu Interactivo
do Porto. .

A reunião pública da Câmara Municipal de São Pedro do Sul decorre, a partir
das 9h30, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

PRÓXIMOS DIAS

AAssociação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim
reúne na próxima sexta-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

“LEITURA
SEM IDADE”
Tondela
Quinta-feira, 14h30
A Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro desloca-se ao
Centro Social e Paroquial de
Canas de Santa Maria, no
âmbito do programa de animação da leitura para seniores ‘Leitura Sem Idade’. As
actividades envolvem música e leituras.

ACÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES
Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30
O Centro Cultural de Carregal do Sal recebe na próxima sexta-feira, pelas
14h30, uma sessão sobre
violência contra mulheres
dinamizada pelo Núcleo de
Programas Especiais da
GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO
Tondela
Sexta-feira, 18h30
A exposição 'Um Presente
cheio de Natal' é inaugurada
na próxima sexta-feira, pelas 18h30, na Galeria de Exposições do Mercado Velho,
em Tondela.

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS
Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00
O Auditório Municipal vai

Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A próxima edição do projecto “Sextas da lua” é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”
Penalva do Castelo
Sábado, 12h30
O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no próximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Castelo, naquela que é a 2.ª edição do “Queijo Serra da Estrela à Chef”. O evento
conta com a presença de
sete chef´s de cozinha, três
dos quais com estrelas Michelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo.

FESTIVAL DE SOPAS
EM CAPARROSA
Tondela
Sábado, 19h00
A associação Acuca realiza o
2.º Festival das Sopas, no pavilhão de Caparrosa.
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Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos"
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Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos"
Posted by: Antonio Pacheco
22 de Novembro de 2016
28 Views
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
Por:Mun.Mangualde
22 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Mangualde debateu Participação social e envelhecimento bem-sucedid
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Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
21 de Novembro de 2016
Redacção
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Autarquias portuguesas estão a seduzir a Tesla
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Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
Torres Vedras disponível para receber fábrica da Tesla.
A marca norte- americana Tesla está a estudar a... https://t.co/1qFxAl2CoM
- Torres Vedras CM (@TorresVedrasCM) 19 de novembro de 2016
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
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"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
22 de Novembro de 2016 às 22:00
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Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
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Entrada gratuita, mas confirmação de presença obrigatória
CONFERÊNCIA DIA 30 DE NOVEMBRO, PELAS 21H00, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro .
O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir uma conferência que
fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha.
É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente do
Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo da
Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
Sofia Monteiro
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"Bons Velhos Tempos" - Mangualde
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Seminário "Bons Velhos Tempos" teve lugar na passada sexta-feira, na Biblioteca Municipal
MANGUALDE DEBATEU A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
Sofia Monteiro
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A paixão, a violência, o sacrifício e o heroísmo durante a Guerra Civil no Minho e o ódio político dos
partidários de Miguelistas e Liberais, foi retratado no filme 'A Rosa do Adro' exibido originalmente em
Mangualde a 22 de novembro de 1952.
Uma peça que Aconteceu no Cineteatro há 64 anos e que apresenta o enternecedor filme português
extraído do popular romance de Manuel M. Rodrigues. Um filme que tem o sabor rústico da poesia
popular realizado por Chianca de Garcia, sob direção musical de Belo Marques.
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
Número de edição: 467
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Daniel Bessa em Mangualde para falar de Portugal e o Futuro
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O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de Novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a actualidade, e daquilo que se
perspectiva para o futuro.
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de Novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respectivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Director-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
22 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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AMANHÃ

tado da Administração Interna, Jorge Gomes. A iniciativa decorrerá durante o
fim-de-semana, no Pavilhão
Municipal da zona industrial
de Monte Cavalo e contará
com a presença de 25 entidades e empresas que operam na área.

“LEITURA
SEM IDADE”
Tondela
Amanhã, 14h30
O Centro Social e Paroquial
de Canas de Santa Maria recebe a iniciativa ‘Leitura
Sem Idade’, no âmbito do
programa de animação da
Biblioteca de Tondela. As actividades envolvem música
e leituras.

PRÓXIMOS DIAS
SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS
Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00
O Auditório Municipal vai
ser palco de uma sessão sobre ‘Os Descobrimentos’
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissionais do Museu Interactivo
do Porto.

ACÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES
Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30
O Centro Cultural recebe
uma sessão sobre violência
contra mulheres dinamizada pelo Núcleo de Programas Especiais da GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO
Tondela
Sexta-feira, 18h30
A exposição ‘Um Presente
cheio de Natal’ é inaugurada
sexta-feira, na Galeria de Exposições do Mercado Velho,
em Tondela.

1.ª FEIRA DA
PROTECÇÃO CIVIL
Vouzela
Sexta-feira, 19h00
A 1.ª Feira da Protecção Civil
de Vouzela vai ser inaugurada pelo secretário de Es-

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS
Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0
AAssociação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim, Nelas, reúne na próxima sexta-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A próxima edição do projecto ‘Sextas da lua’ é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal. A comemoração conta dois momentos chave: o concerto
Guitardrums e o brinde festivo de aniversário, num
ambiente de café concerto.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”
Penalva do Castelo
Sábado, 12h30
O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no próximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Castelo, naquela que é a 2.ª edição do ‘Queijo Serra da Estrela à Chef’. O evento
conta com a presença de
sete chef’s de cozinha, três
dos quais com estrelas Michelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo. A iniciativa é
promovida pela Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.
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Mangualde reforça a importância de ´Ser Criança, Ser Feliz´
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No próximo dia 7 de dezembro, o auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, acolhe o seminário 'Ser Criança, Ser Feliz'. A iniciativa, promovida pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em colaboração com o Município de Mangualde,
tem início às 9h15 e vai abordar diversas temáticas relacionadas com o desenvolvimento harmonioso,
o sucesso escolar, a hiperatividade, o défice de atenção e a importância de uma parentalidade positiva
para um crescimento feliz.
A sessão de abertura contará com as intervenções de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde e Cristina Matos, Presidente do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de
Mangualde. Segue-se o primeiro painel com a análise das temáticas "Parentalidade e Educação
Positiva" (Tatiana Louro - Psicóloga) e "Escola da Ponte- Outras modalidades de Ensino" (Paulo Topa Professor). A moderação está a cargo de Teresa Sobrinho, Vereadora da Câmara Municipal de S. Pedro
do Sul. No período da tarde, e após um momento cultural, o II Painel abordará a "hiperatividade e o
défice de atenção em contexto escolar" (Luís Borges - Neuro pediatra), com moderação de Fernando
Júlio - Coordenador da UCC de Mangualde. No final de cada painel haverá espaço para debate. A
Sessão de Encerramento está prevista para as 17h00 com a intervenção de Maria José Coelho,
Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória até 5 de dezembro através dos contactos 232 619 880, [email
protected] ou [email protected]
PROGRAMA
09h15 | Abertura do Secretariado
09h45 | Sessão de Abertura
João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Maria José Coelho - Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde
Cristina Matos - Presidente do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de Mangualde
I Painel
Moderadora: Teresa Sobrinho - Vereadora da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
10h00 | "Parentalidade e Educação Positiva"
Dra. Tatiana Louro - Psicóloga
11h00 | Coffe Break
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11h15 | Escola da Ponte- Outras modalidades de Ensino
Paulo Topa - Professor
12h15 | Debate
13h00 | Almoço
II Painel
Moderador: Fernando Júlio - Coordenador da UCC de Mangualde
14h30 | Momento Cultural
14h45 | "Hiperatividade e Défice de atenção em contexto escolar:"
Luís Borges - Neuropediatra
16h30 | Debate
17h00 | Sessão de Encerramento
Maria José Coelho - Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde
23 de Novembro de 2016
Redacção
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AUTOMÓVEL

Autarquias portuguesas
estão a seduzir a Tesla
Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para
receber a fábrica europeia da marca norte-americana, tendo já iniciado
contactos para atraírem a construtora de carros eléctricos.
BOtl:Y,

ip,Ruteí

66
O presidente da
Câmara Municipal
manifestou total
interesse e
disponibilidade, junto
do Governo, para que
o gigante da indústria
automóvel se instale
no concelho de Torres
Vedras.
CARLOS BERNARDES

Autarca de Torres Vedras

600
CARROS FABRICADOS

A Tesla tem o objectivo
de produzir 600 mil
carros por ano no médio
prazo. Em 2015, vendeu
50 mil carros eléctricos.

6.500
POSTOS DE TRABALHO

Na gigafábrica original
vão ser criados 6.500
empregos directos, num
investimento de 5 mil
milhões de dólares.

A gigafibrka da Testa. nos Estados Unidos, vai criar 6.500 empregos directos para construir carros eléctricos e baterias.

ANDRÉ CABRITA-MENDES

andremendesanegocios.pt

árias autarquias portuguesas estão a mexer-se
com o objectivo de atrair
o investimento da Construtora de
carros eléctricos Tesla. A marca
norte-americana já se reuniu com
o Governo português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal, conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a
empresa liderada por Elon Musk
escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno
para mostrarem que estão dispostas a receber a gigafábrica, onde
são produzidos os carros eléctri-

cos e as baterias de iões de lítio da
marca.
O tiro de partida foi dado por
Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de
António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade,junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale
no concelho de Torres Vedras,
numa política de captação de in-

Palmela,
Mangualde
e Torres Vedras
querem receber
o investimento
da Tesla.

vestimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
Mas Torres Vedras não está
sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de trabalho. O concelho onde
está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa, acena com vários argumentos
de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de
Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a
grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias existentes para o
Norte e Sul de Portugal". diz ao Negócios o autarca de Palmela, Álvaro Amaro (CDU).
Palmela já deu assim início a
uma ronda de contactos para
perceber como é que pode "contribuir para que este investimento se torne possível", confessou

Álvaro Amaro.
Mangualde é outro dos ct mcelhos portugueses que conta com
uma relevante fábrica automóvel
- a PSA Peugeot Citroen -, e a sua
autarquia está atenta a todos os
desenvolvimentos. "Nós queremos que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas
neste momento o segredo é a alma
do negócio", disse João Azevedo
(PS). O autarca também sublinhou
que o "interior do país é uma grande opção" para a Tesla.
"Temos a certeza absoluta que
a exposição solar do nosso país é
um factor decisivo", disse o autarca, referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia
que consome através das centenas
de painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é
um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é
precisamente usado pela Tesla
para produzir baterias. •

Fábrica na Europa

só no longo prazo

No início de Novembro, o líder da
Tesla, Elon Musk, revelou que a
companhia estava a planear instalar uma fábrica na Europa e que

o país seria escolhido no próximo
ano. Contactada pelo Negócios, a
Tesla apontou que uma fábrica
europeia só avança no longo prazo: "Sempre dissemos que faria
sentido no longo prazo ter uma

fábrica próxima dos mercados
principais (Europa e Ásia). a juntar às nossas fábricas nos EUA. No
entanto, actualmente não estamos à procura de uma localização." Só para construir a gigafábrica nos EUA foram investidos 5
mil milhões de dólares para criar
6.500 empregos directos e 22 mil
indirectos entre os fornecedores.
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AUTARQUIAS PORTUGUESAS
PROCURAM SEDUZIR A TESLA

Página 211

A212

Autarquias portuguesas estão a seduzir a Tesla
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Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
Torres Vedras disponível para receber fábrica da Tesla.
A marca norte- americana Tesla está a estudar a... https://t.co/1qFxAl2CoM
- Torres Vedras CM (@TorresVedrasCM) 19 de novembro de 2016
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
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"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
Fábrica na Europa só no longo prazo
No início de Novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar
uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano.
Contactada pelo Negócios, a Tesla apontou que uma fábrica europeia só avança no longo prazo:
"Sempre dissemos que faria sentido no longo prazo ter uma fábrica próxima dos mercados principais
(Europa e Ásia), a juntar às nossas fábricas nos EUA. No entanto, actualmente não estamos à procura
de uma localização", disse o porta-voz da marca.
Só para construir a gigafábrica nos EUA foram investidos 5 mil milhões de dólares para criar 6.500
empregos directos e 22 mil indirectos entre os fornecedores.
22 de Novembro de 2016 às 22:00
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PRIMEIRO-MINISTRO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GNR DE MANGUALDE SEGUNDAFEIRA, DIA 28 DE NOVEMBRO, 15H00
Com presenças da Ministra da Administração Interna e do Ministro da Economia
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da
GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
(foto DR)
Sofia Monteiro
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Mangualde na corrida à instalação da Gigafábrica da TESLA
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Várias autarquias portuguesas estão a posicionar-se para tentar atrair o mega investimento da Tesla
em território Lusitano. A marca norte-americana já reuniu com o Governo português para abordar a
possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia de carros elétricos e baterias em
Portugal, conforme adiantou o Jornal de Negócios, revelando que o seu líder Elon Musk pretende
escolher Portugal como base para a Europa. Nesse sentido algumas autarquias já mostraram a sua
disponibilidade para acolher a fábrica de carros eléctricos e baterias de iões de lítio (Portugal é 5º
maior produtor mundial deste mineral).
Segundo o Jornal de Negócios, para além de Torres Vedras e Palmela, também Mangualde, onde está
instalada uma das maiores unidades construtoras de automóveis em território nacional (PSA Peugeot
Citroen) está empenhada em atrair este investimento."Nós queremos que a Tesla venha para
Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do negócio", afirmou João
Azevedo (PS), presidente da Câmara. O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma
grande opção" para a Tesla.
A unidade poderá vir a criar milhares de empregos (a Gigafábrica nos Estados Unidos criou 6 500).
Tesla é campeã em inovação
Lembramos que o bilionário Elon Musk, com 42 anos, é um especialista em transformar loucura em
inovação - e em dinheiro, claro.A Tesla é a única empresa que consegue a proeza de ganhar dinheiro
produzindo carros elétricos.A SpaceX por seu turno produz foguetes e equipamentos espaciais, tendo
selado um contrato bilionário com a Nasa, agência espacial americana, para transportar mantimentos
e, daqui a alguns anos, tripulantes para a Estação Espacial Internacional.
Recentemente Musk anunciou o desenvolvimento de uma espécie de comboio para transportar
passageiros por um túnel a mais de 1 200 quilómetros por hora - velocidade superior à dos aviões
comerciais.
Alguns analistas já comparam seu poder de inovação ao de Steve Jobs, fundador da Apple.
A Tesla vai também acelerar aquele que já é considerado o carro mais rápido do mundo, colocando o
Model S a chegar aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos.
24 Novembro, 2016
José Silva
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Primeiro-ministro
na inauguração do
novo quartel da GNR
MANGUALDE A inauguração
do novo quartel do Destacamento Territorial de Mangualde da GNR realiza-se na
próxima segunda-feira, pelas
15h00, no novo espaço situado
na Rua Pintor José Maria de
Almeida.
O momento contará com a
presença do primeiro-ministro, António Costa, da ministra
da Administração Interna,
Constança Urbano de Sousa,
do comandante-geral da GNR,
tenente-general Silva Couto, e
do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
De manhã, o primeiro-ministro realizará uma visita às

instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde e será
acompanhado pelo ministro
da Economia, Manuel Caldeira
Cabral, e pelo presidente da
Câmara.
Este novo quartel do Destacamento da GNR, inaugurado
segunda-feira, representa um
investimento de cerca de 2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o
raio de intervenção excede os
limites do concelho de Mangualde englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento é
da responsabilidade do Governo, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno. |
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GNR inaugura
novas instalações
em Mangualde
Segunda-feira | P20
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Primeiro-ministro na inauguração do novo quartel da GNR
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A inauguração do novo quartel do Destacamento Territorial de Mangualde da GNR realiza-se na
próxima segunda-feira, pelas 15h00, no novo espaço situado na Rua Pintor José Maria de Almeida.
O momento contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do comandante-geral da GNR, tenente-general
Silva Couto, e do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Primeiro-ministro visita Citroen e inaugura novo quartel da GNR de Mangualde
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URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1897

Primeiro-ministro visita Citroen e inaugura novo quartel da GNR de Mangualde | 28 de novembro,
15:00
2016-11-24
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da
GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
2016-11-24

Página 219

A220

Arquivo: Edição de 17-11-2016 Autarquias portuguesas posicionam-se para captar
investimento da Tesla
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Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se para atrair o investimento da construtora de carros
elétricos Tesla. Segundo o "Jornal de Negócios", a marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal.
Perante essa possibilidade, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem
que estão dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros elétricos e as baterias de
iões de lítio da marca.
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego , anunciou a autarquia nas redes sociais.
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. Também o município de Palmela, onde está localizada a maior fábrica automóvel em
Portugal, a Autoeuropa; e Mangualde, sede do grupo PSA no nosso país, estão a movimentar-se para
receber a Tesla. Nós queremos que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste
momento o segredo é a alma do negócio , disse João Azevedo ao "Negócios".
No início de novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar
uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano. Contactada pelo "Negócios", a
Tesla apontou que uma fábrica europeia só avançará a longo prazo: Atualmente não estamos à
procura de uma localização , disse o porta-voz da marca.
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Quartel da GNR em Mangualde inaugurado na próxima 2ª feira
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O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado na segunda-feira pelo
primeiro-ministro, António Costa.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão. A obra, consignada em agosto de 2013, ficou pronta em janeiro deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração central.
À autarquia de Mangualde coube a cedência de um terreno com 1.700 metros quadrados, na rua
Pintor José Maria de Almeida, onde foi construído o edifício. "Trata-se de uma obra vanguardista, que
tem a ver com o desenvolvimento das infraestruturas da GNR. Penso que este destacamento tem
condições para receber mais serviços da GNR, com mais capacidade de intervenção para o
destacamento", sustentou.
No seu entender, esta é uma obra que, para além de reunir uma série de condições e requisitos para
continuar a crescer, ficou colocada "em localização estratégica". "A opção da colocação do edifício da
GNR junto ao corredor pedagógico e complexo desportivo e cultural de Mangualde tem muito a ver
com a relação direta com a proteção dos mais jovens. Este novo edifício vem dar condições a quem
trabalha e dar uma resposta efetiva às populações para que se sintam mais seguras", destacou.
A inauguração do quartel da GNR de Mangualde está agendada para as 15:00 de segunda-feira,
estando previstas as presenças do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa. O momento contará ainda com a participação do comandantegeral da GNR, tenente-general Silva Couto, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
Inserido em 24, Novembro - 2016
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Primeiro-Ministro inaugura novo quartel da GNR de Mangualde
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
Inserido em 23, Novembro - 2016
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António Costa vai estar na inauguração do novo Quartel da GNR
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António Costa vai estar na inauguração do novo Quartel da GNR
Posted by: Antonio Pacheco
24 de Novembro de 2016
35 Views
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde.
O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
Por:Mun.Mangualde
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Novo quartel da GNR de Mangualde custou dois milhões
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O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado na segunda-feira pelo
primeiro-ministro, António Costa.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão.
PUB
A obra, consignada em agosto de 2013, ficou pronta em janeiro deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração central.
À autarquia de Mangualde coube a cedência de um terreno com 1.700 metros quadrados, na rua
Pintor José Maria de Almeida, onde foi construído o edifício.
"Trata-se de uma obra vanguardista, que tem a ver com o desenvolvimento das infraestruturas da
GNR. Penso que este destacamento tem condições para receber mais serviços da GNR, com mais
capacidade de intervenção para o destacamento", sustentou.
No seu entender, esta é uma obra que, para além de reunir uma série de condições e requisitos para
continuar a crescer, ficou colocada "em localização estratégica".
"A opção da colocação do edifício da GNR junto ao corredor pedagógico e complexo desportivo e
cultural de Mangualde tem muito a ver com a relação direta com a proteção dos mais jovens. Este
novo edifício vem dar condições a quem trabalha e dar uma resposta efetiva às populações para que
se sintam mais seguras", destacou.
A inauguração do quartel da GNR de Mangualde está agendada para as 15:00 de segunda-feira,
estando previstas as presenças do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa.
O momento contará ainda com a participação do comandante-geral da GNR, tenente-general Silva
Couto, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
Na sua passagem pelo concelho de Mangualde, o primeiro-ministro fará também, durante a manhã,
uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
O evento está agendado para as 11:00, sendo António Costa acompanhado pelo ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral.
Já a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, marcará ainda presença nos
concelhos de Oliveira de frades e Sátão, onde irá inaugurar dois outros quartéis da GNR.
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A cerimónia de inauguração da requalificação do quartel da GNR de Oliveira de Frades está marcada
para as 09h00, seguindo-se a inauguração da transformação de uma escola em quartel da GNR de
Sátão, às 11h15.
Thu, 24 Nov 2016 13:17:11 +0100
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FRASE

NOVO QUARTEL
DA GNR ABRANGE
OS CONCELHOS DE
NELAS, PENALVA
DO CASTELO
E SÁTÃO"

JoAo AZEVEDO
PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL
DE MANGUALDE
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6MANGUALDE O novo quartel da GNR de
Mangualde, cujo investimento da administração
central rondou os dois milhões de euros, vai ser
inaugurado na segunda-feira pelo primeiroministro, António Costa. Segundo o presidente
da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo
quartel terá como raio de intervenção os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
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SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS

de Canas de Senhorim, Nelas, reúne, em assembleiageral, no salão nobre da sede
da associação.

Santa Comba Dão
10h00

BIBLIOTECA
ASSINALA 19 ANOS

O Auditório Municipal vai
ser palco de uma sessão sobre ‘Os Descobrimentos’
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissionais do Museu Interactivo
do Porto.

Mangualde
21h00

ACÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES
Carregal do Sal
14h30
O Centro Cultural recebe
uma sessão sobre violência
contra mulheres dinamizada pelo Núcleo de Programas Especiais da GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO
Tondela
18h30
A exposição ‘Um Presente
cheio de Natal’ é inaugurada
na Galeria de Exposições do
Mercado Velho, em Tondela.

1.ª FEIRA DA
PROTECÇÃO CIVIL
Vouzela
19h00
A 1.ª Feira da Protecção Civil
de Vouzela vai ser inaugurada pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. A iniciativa decorrerá durante o
fim-de-semana, no Pavilhão
Municipal da zona industrial
de Monte Cavalo e contará
com a presença de 25 entidades e empresas que operam na área.

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS
Canas de Senhorim
21ho0
AAssociação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários

A próxima edição do projecto ‘Sextas da lua’ é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece, pelas
21h00, na Biblioteca Municipal. A comemoração conta
dois momentos chave: o
concerto Guitardrums e o
brinde festivo de aniversário, num ambiente de café
concerto.

AMANHÃ
“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”
Penalva do Castelo
Sábado, 12h30
O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no próximo sábado, na Casa da
Ínsua, no concelho de Penalva do Castelo, naquela
que é a 2.ª edição do ‘Queijo
Serra da Estrela à Chef’. O
evento conta com a presença de sete chef’s de cozinha, três dos quais distinguidos com estrelas Michelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo. A iniciativa é
promovida pela Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.

CONCERTO DE
MIGUEL CARDOSO
Tondela
21h45
O músico (e dentista) Miguel
Cardoso é o artista convidado da ACERT para subir ao
palco, no âmbito do projecto
Concerto Nu Palco. O espectáculo é uma viagem por
músicas e instrumentos que
têm marcado os caminhos
por onde tem passado este
autodidacta.

Página 228

A229

Farol da Nossa Terra - Musical "Contracanto. Do Outro Lado do Mar" no Centro
Cultural de Carregal do Sal
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O Centro Cultural de Carregal do Sal vai receber nos dias 22, 23, 29 e 30 de Dezembro de 2016 e 6, 7
e 8 de Janeiro de 2017 mais um musical de António Leal e Sandra Leal "para cantar o que foi por
cantar", apresentado pela Contracanto Associação Cultural.
Denominado "Contracanto. Do Outro Lado do Mar" e baseado na obra intemporal de Zeca Afonso, este
musical conta com um elenco de luxo, de que se destacam José Raposo, Sissi Martins, Ruben
Madureira, Joana Leal, Carlos Martins e Os Contracantos.
Reserva de bilhetes:
Contracanto - 925 100 310 / 963 671 526
Câmara Municipal de Carregal do Sal - 232960400
Biblioteca Municipal de Nelas - 232940141
Biblioteca Municipal de Mangualde - 232619889
Papelaria Documentius (Carregal do Sal) - 963007259
.
Sinopse
"Contracanto. Do Outro Lado do Mar" acompanha a juventude difícil e amargurada de Fernando
(soldado na Guerra Colonial), Mário (jovem emigrado em França), Laura (mulher de Fernando) e
Conceição (mulher de Mário), num tempo em que Portugal sufoca de tristeza entre o vazio deixado
pelos homens enviados para a guerra e o vazio dos homens fugidos da ditadura de Salazar. A
amargura faz-se de saudade, angústia, desespero e fome.
A esperança chega com uma geração nova, conquistada em Abril, e em quem se depositam as
expectativas de um país inteiro. Portugal sorri enquanto dura a Utopia.
Hoje, com os pés mais assentes na terra, Portugal já não rasga os mesmos sorrisos que Abril
conquistou, mas também já não mergulha na depressão sem rumo.
Porque há uma luz, há um faroleiro que alumia os caminhos, que conta como foi, como não chegou a
ser e como ainda pode ser.
É o país despertado. Confrontado com os seus erros. Decidido a não os repetir.
E são os novos Bravos Portugueses, decididos a reencontrar o orgulho de uma bandeira.
E é Zeca. "A animar a malta".
Sandra Viegas Leal
- Sexta-feira, 25 Novembro 2016 -
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MANGUALDE

GUITARDRUMS
NO ANIVERSÁRIO
DA BIBLIOTECA
O 19.º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde vai ser assinado esta sexta feira (28 de novembro),
com uma nova edição do projeto
“Sextas da lua”.
A celebração integra o concerto do
grupo de jovens Guitardrums e um
brinde festivo de aniversário, “num
ambiente de café concerto onde se
vão recordar as músicas da década
de abertura da biblioteca municipal”, refere a autarquia.
O grupo Guitardrums, de Vila Franca de Xira, “conseguiu trazer a público um novo e inovador som acústico,
uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia são feitos nas respetivas guitarras”, acrescenta.

Página 230

A231

ID: 67122426
VISEU

25-11-2016

Tiragem: 5300

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,67 x 14,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Texto Irene Ferreira

GOVERNO EM PESO EM TRÊS CONCELHOS DO DISTRITO

NA SEGUNDA FEIRA
É INAUGURADO
EM MANGUALDE O
NOVO QUARTEL DO
DESTACAMENTO
TERRITORIAL DA GNR COM
A PRESENÇA DO PRIMEIROMINISTRO. POSTOS
TERRITORIAIS DE SATÃO
E OLIVEIRA DE FRADES
TAMBÉM VÃO RECEBER
VISITAS DE GOVERNANTES

A

cerimónia em Mangualde
agendada para as 15h00 é
presidida pelo primeiro-ministro, mas conta também com a
presença da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral,
e ainda o secretário de Estado da
Administração Interna, Jorge Gomes.
Para o presidente do município
mangualdense, o novo quartel é
“uma obra importantíssima para o
concelho”. “Hoje a GNR fica com
um quartel com excelentes condições
para todo o efetivo e Mangualde
está disponível para receber mais

forças da Guarda Nacional Republicana”, refere João Azevedo.
O novo Destacamento Territorial de
Mangualde, que já está a funcionar
desde agosto, foi uma obra da responsabilidade do Governo que custou
cerca de dois milhões de euros.
Novos Postos Territoriais em
Oliveira de Frades e Satão
Os postos territoriais da GNR de
Oliveira de Frades e Satão são também inaugurados na segunda feira,
mas pela ministra da Administração
Interna. António Costa apenas
marca presença em Mangualde,
a única autarquia, das três que
vão ser visitadas, liderada por um
socialista. A inauguração no Satão está agendada para as 11h30.
Na opinião de Alexandre Vaz, presidente da Câmara Municipal “as
instalações do antigo quartel não
tinham condições para que as forças
de segurança fizessem o seu trabalho”.
O novo edifício do Posto Territorial
da GNR de Satão custou cerca de 900
mil euros e foi erguido no terreno do
antigo centro de saúde, cedido pela
autarquia. “É uma obra que dignifica
o concelho”, salienta o autarca satense.

A inauguração conta com a presença de Constança Urbano de
Sousa, ministra da Administração Interna, a quem o autarca vai
solicitar mais efetivos da GNR,
apesar de considerar que no concelho não “faltam muitos militares”.
Quanto ao facto de António Costa não
marcar presença em Satão, o autarca
refere “com três quartéis a inaugurar
a uma distância mínima entre eles e se
o senhor primeiro-ministro não vem
a Satão é porque tem um dia muito
preenchido, ele lá terá as razões dele”.
Ainda assim, o presidente da Câmara
gostaria que fosse o primeiro ministro
a inaugurar o quartel da GNR para
poder ter a oportunidade de o questionar sobre a ligação rodoviária de
Satão a Viseu.
Em Oliveira de Frades, o novo Posto
Territorial é inaugurado às 9h00 pela
ministra da Administração Interna.
A nova infraestrutura surge da
requalificação e ampliação do antigo
quartel. As obras foram suportados
pelo Ministério da Administração
Interna no valor de 374 mil euros.
Os 17 militares já estão a trabalhar
nas novas instalações desde o mês
de setembro. O Jornal do Centro fez

várias tentativas de contacto com o
presidente do município de Oliveira
de Frades mas sem sucesso.
António Costa visita PSA Peugeot
Citröen
Antes da inaug uração do novo
qua r tel do Destac a mento Territorial da GNR de Mangualde,
o pr i mei ro -m i n i s t ro v i sit a à s
10h0 0 a fábrica de automóveis
d a P SA . Um a n s eio a nt i go d e
António Costa. Para o presidente
do município, “é uma forma de
mostrarmos o que fazemos em
Mangualde num setor tão importante para o desenvolvimento do
concelho, da região e do país”.
Com a visita à fábrica de automóveis, o primeiro ministro vai ficar
a conhecer o projeto previsto para
2018 que passa pela produção dos
novos modelos Partner e Berlingo.
João Azevedo quer aproveitar a presença do governante para anunciar
duas novas empresas espanholas para
o concelho, a instalar no primeiro
semestre de 2017. Tratam-se de empresas de metalomecânica, acessórios
e logística que vão criar uma centena
de novos postos de trabalho.
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P.5 REGIÃO

CHEFE DO
GOVERNO
SÓ VAI A
CONCELHOS PS
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Daniel Bessa em Mangualde para falar sobre "Portugal e o Futuro"
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Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de Portugal e o Futuro
. O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir uma conferência que
fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
Daniel Bessa
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
Inserido em 25, Novembro - 2016
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Daniel Bessa em Mangualde para falar de Portugal e o Futuro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

25-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=164d3d2c

O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva
para o futuro.
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
[email protected]
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
25 de Novembro de 2016
Redacção
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Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão e Demo Online

Data Publicação:

26-11-2016

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1906

Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
2016-11-26
Esta quinta-feira, 24 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu três
workshops de sensibilização promovidos pela DECO. A iniciativa, apoiada da autarquia mangualdense
e pelo Fundo do Consumidor, contou com a participação da Vereadora da autarquia, Maria José
Coelho.
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se da parte da manhã e eram dirigidos, em especial, à
população com mais de 50 anos. Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos
enquanto consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente destinados era o principal
objetivo. Estes consumidores entraram na vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e
enfrentam agora grandes mudanças trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o
que tem obrigado a profundas alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a
melhorar os seus conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada
vez mais sofisticado e competitivo.
Da parte da tarde, realizou-se o workshop 'O melhor resíduo é aquele que não é produzido' integrado
nas comemorações da Semana dos Resíduos que decorre de 21 a 29 de novembro. A iniciativa
destinava-se à comunidade em geral e tinha o intuito sensibilizar no que diz respeito à prevenção da
produção de resíduos no ato da compra. Ao efetuar compras mais sustentáveis o consumidor estará a
ajudar o ambiente e também a gerir melhor o seu orçamento familiar. Alertando que o melhor resíduo
é aquele que não é produzido.
2016-11-26

Página 235

A236

Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores

Tipo Meio:

Internet
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26-11-2016

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22143

Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
Posted by: Antonio Pacheco
26 de Novembro de 2016
21 Views
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu três workshops de sensibilização promovidos
pela DECO, nesta quinta -feira. A iniciativa, apoiada da autarquia mangualdense e pelo Fundo do
Consumidor, contou com a participação da Vereadora da autarquia, Maria José Coelho.
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se da parte da manhã e eram dirigidos, em especial, à
população com mais de 50 anos. Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos
enquanto consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente destinados era o principal
objetivo. Estes consumidores entraram na vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e
enfrentam agora grandes mudanças trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o
que tem obrigado a profundas alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a
melhorar os seus conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada
vez mais sofisticado e competitivo.
Da parte da tarde, realizou-se o workshop 'O melhor resíduo é aquele que não é produzido' integrado
nas comemorações da Semana dos Resíduos que decorre de 21 a 29 de novembro. A iniciativa
destinava-se à comunidade em geral e tinha o intuito sensibilizar no que diz respeito à prevenção da
produção de resíduos no ato da compra. Ao efetuar compras mais sustentáveis o consumidor estará a
ajudar o ambiente e também a gerir melhor o seu orçamento familiar. Alertando que o melhor resíduo
é aquele que não é produzido.
Por:Mun.Mangualde
26 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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António Costa inaugurou novo quartel da GNR em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Centro TV - Centro TV Online

Data Publicação:

28-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=774fc385

A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, pelas
15h00.
O momento contou com a presença do primeiro-Mmnistro, António Costa, da ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e do
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João
Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde.
No seu discurso o presidente da Câmara de Mangualde sublinhou a importância da visita realizada esta
manhã à PSA Peugeot Citroën, porque "foi possível no terreno avaliar a evolução da industria
automóvel em Mangualde e no país. É evidente que dispomos de recursos humanos competentes e,
por isso, existe um grupo de empresas que vão sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um
Plano de Investimento integrado".
Nesse sentido "queria aqui agradecer ao senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro
último a Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas
décadas. Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para
aumentar a competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando
Mangualde no epicentro do interface modal".
O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado "contempla um aumento de vinte por cento no
investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios. Com este investimento
acredito que vamos ter um futuro melhor"
"A GNR dispõe agora de condições de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros mais o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto
resulta de um acreditar e de um compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra,
é uma obra de futuro, localizado estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e
culturais, no centro de Mangualde, reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado",
frisou o presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
O primeiro-ministro começou por "agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde,
sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho, competência e
profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel".
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo primeiro-ministro, Portugal é o "quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo "
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Rematou ainda afirmando que a "GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos . A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a
grande satisfação por estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à
colaboração do Ministério da Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde".
Este novo espaço "garante aos militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das
suas funções".
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
O investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
28 novembro 2016
Centro TV
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Daniel Bessa fala
sobre economia
em Mangualde
Quarta
30.nov

111 O economista
e ex-ministro Daniel
Bessa estará em Mangualde depois de amanhã, 30 de
novembro para falar de “Portugal
e o Futuro”, a combate do presidente da Câmara, João Azevedo.
Será uma conferência sobre “os
nossos dias e aquilo que se perspetiva para o futuro”.
O encontro está marcado para
as 21h00 no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde. Daniel
Bessa é economista, presidente do Conselho Fiscal da Bial,
da Galp Energia e da Sonae
SGPS, bem como administrador não executivo da Amorim
Turismo.
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Obra ficou pronta em Janeiro deste ano e será hoje inaugurada

Quartel da GNR
custou dois
milhões de euros
Mangualde Empreitada será hoje inaugurada pelo
Primeiro-ministro e ministra da Administração Interna
O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de
Mangualde, cujo investimento
da administração central rondou os dois milhões de euros,
vai ser inaugurado hoje pelo
primeiro-ministro, António
Costa.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, o novo quartel terá
função de destacamento, com
o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
A obra, consignada em Agos-

to de 2013, ficou pronta em Janeiro deste ano, tendo sido
paga na totalidade pela administração central. À autarquia
de Mangualde coube a cedência de um terreno com 1.700
metros quadrados, na rua Pintor José Maria de Almeida,

onde foi construído o edifício.
“Trata-se de uma obra vanguardista, que tem a ver com o
desenvolvimento das infra-estruturas da GNR. Penso que
este destacamento tem condições para receber mais serviços
da GNR, com mais capacidade
de intervenção para o destacamento”, sustentou.
No seu entender, esta é uma
obra que, além de reunir uma
série de condições e requisitos
para continuar a crescer, ficou
colocada “em localização estratégica”.
“A opção da colocação do
edifício da GNR junto ao corredor pedagógico e complexo
desportivo e cultural de Mangualde tem muito a ver com a
relação directa com a protecção dos mais jovens. Este novo
edifício vem dar condições a
quem trabalha e dar uma resposta efectiva às populações
para que se sintam mais seguras”, destacou.
A inauguração do quartel da
GNR de Mangualde está agendada para as 15 horas, estando
previstas as presenças do Primeiro-ministro, António Costa,
e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa. O momento contará
ainda com a participação do
comandante-geral da GNR, tenente-general Silva Couto. Na
sua passagem pelo concelho
de Mangualde, o primeiro-ministro fará também, durante a
manhã, uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde. |
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Lurdes Castanheira reúne à mesa apoio
para a recandidatura à Câmara de Góis
Autárquicas Quase meio milhar de pessoas marcaram ontem presença no almoço de recandidatura da presidente da
autarquia goiense às próximas eleições, reafirmando, publicamente, empenho pessoal e dedicação apara atingir essa meta
Isabel Duarte
O almoço de apoio à recandidatura de Lurdes Castanheira
às autárquicas de 2017 mobilizou cerca de 450 pessoas,
tendo esgotado a capacidade
do parque de viaturas e do salão dos Bombeiros Voluntários
de Góis, impedindo assim a comissão organizadora de aceitar
mais inscrições.
Num discurso emotivo, após
ouvir a sua irmã Cristina Castanheira a enfatizar que a autarca «coloca sempre à frente,
em todas as circunstâncias, os
valores que nos foram transmitidos pelos nossos pais», vaticinando que terá um «anjo
que a irá acompanhar em todo
este processo que a conduzirá
à vitória», o seu pai, António
Campos Castanheira, já falecido, a candidata pelo PS às autárquicas de 2017 começou
precisamente a sua intervenção por se referir à família e
em particular ao seu marido,
António Gonçalves.
«A família é o meu pilar e
quero aqui deixar um agradecimento ao meu marido, que é
o meu companheiro e o meu
maior amigo», confessou, lançando em seguida o repto a
José Albuquerque Ângelo para
que volte a ser mandatário da
sua recandidatura. Em seguida,

Pedro Coimbra
reforça apoio

Pedro Coimbra manifestou total empenho no
apoio a Lurdes Castanheira», sublinhando o
seu papel «dedicado e
empenhado» e reputando-a de uma «autarca
de excelência, que honra
os seus compromissos».
Face ao elevado número
de presenças, o líder da
Federação Distrital do PS
considerou «motivador
para uma vitória que será
tão importante para Góis
e a nível nacional».|
Lurdes Castanheira diz-se preparada para “atacar” as próxima eleições rumo à presidência de Góis

e dirigindo-se aos goienses,
Lurdes Castanheira afirmou
ser por eles que «subo a esta
pequena tribuna para vos pedir que nos ajudem nestes 10
meses», uma vez que, sustentou, «temos aqui uma longa caminhada a percorrer».

«Ajudem-nos a levar os nossos projectos para a frente,
para que Góis seja um concelho onde vale a pena viver», solicitou, afirmando que «há pessoas que dizem que defendem
os interesses de Góis, mas não
é verdade», pois recordou,

«vem aí o segundo ano a governar sem orçamento e só
quem não tem conhecimento
e cultura política, pode afirmar
que não vem mal nenhum ao
mundo ao governar sem orçamento».
Lurdes Castanheira subli-

nhou ainda que se disponibilizou para se recandidatar devido ao «sentido de compromisso que tenho para com
Góis», tendo em conta que «temos um conjunto de projectos
e obras que queremos ver concretizadas e queremos sair no

final do terceiro mandato com
a certeza de missão cumprida».
«Queremos continuar com o
processo de desenvolvimento
que iniciámos em 2009», assegurou, voltando a pedir a todos os presentes, (que não arredaram pé, apesar de a sua intervenção ocorrer quando a
noite já principiara), «que nos
ajudem a voltar a ser Câmara
em 2017».
«Sabem do que somos capazes e da nossa vontade de trabalhar», declarou, sublinhando
que «não somos profissionais
da política, estamos aqui porque acreditamos e porque vocês acreditam em nós».
Em representação da direcção nacional do PS esteve João
Azevedo que trouxe da parte
do secretário-geral do partido
«uma mensagem de conforto,
carinho e apoio», pois, afirmou,
ao dirigir-se a Lurdes Castanheira, que «tu és a candidata
de António Costa, do PS do
concelho de Góis, para a vitória
nas autárquicas de 2017».
Não poupando elogios à autarca, o dirigente sublinhou
que Lurdes Castanheira «é
uma presidente de Câmara referenciada na região Centro e
no país como uma grande presidente», apontando-lhe qualidades como a «solidariedade»
e «competência». |
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Quartel da GNR de Mangualde
custou dois milhões de euros
INAUGURAÇÃO O novo
quartel da Guarda Nacional
Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da administração central rondou os
dois milhões de euros, vai ser
inaugurado hoje pelo primeiro-ministro, António Costa.
De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, o novo quartel terá

função de destacamento, com
o raio de intervenção a englobar
os concelhos de Nelas, Penalva
do Castelo e Sátão.
Aobra, consignada emAgosto
de 2013, ficou pronta em Janeiro
deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração
central. À autarquia de Mangualde coube a cedência de um
terreno com 1.700 metros qua-

drados, na rua Pintor José Maria
deAlmeida, onde foi construído
o edifício. «Trata-se de uma obra
vanguardista, que tem a ver
com o desenvolvimento das infra-estruturas da GNR. Penso
que este destacamento tem
condições para receber mais
serviços da GNR, com mais capacidade de intervenção para o
destacamento», sustentou.|
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Daniel Bessa fala sobre
o futuro de Portugal
MANGUALDE O economista
aniel Bessa estará em Mangualde, na próxima quarta-feira, para falar de 'Portugal e
o Futuro'. O economista aceitou o convite da presidente da
Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do

Daniel Bessa

presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir uma conferência sobre a actualidade e
aquilo que se perspectiva para
o futuro.
O encontro está marcado
para as 21h00 no auditório da

Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é gratuita,
mas a confirmação de presença é obrigatória até hoje,
através do email gap@cmmangualde.pt.
Daniel Bessa é licenciado e
doutorado em Economia e é
presidente do Conselho Fiscal
da Bial, da Galp Energia e da
Sonae SGPS, administrador não
executivo da Amorim Turismo
e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. |
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Quartel da GNR de
Mangualde custou
dois milhões de euros
Inauguração Obra ficou pronta em Janeiro deste ano e será hoje inaugurada
pelo primeiro-ministro e ministra da Administração Interna
O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de
Mangualde, cujo investimento
da administração central rondou os dois milhões de euros,
vai ser inaugurado hoje pelo
primeiro-ministro, António
Costa.
De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, o novo quartel
terá função de destacamento,
com o raio de intervenção a
englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
A obra, consignada em
Agosto de 2013, ficou pronta
em Janeiro deste ano, tendo
sido paga na totalidade pela
administração central. À autarquia de Mangualde coube a
cedência de um terreno com
1.700 metros quadrados, na
rua Pintor José Maria de Almeida, onde foi construído o
edifício.
“Trata-se de uma obra vanguardista, que tem a ver com
o desenvolvimento das infraestruturas da GNR. Penso que
este destacamento tem condições para receber mais serviços da GNR, com mais capacidade de intervenção para o
destacamento”, sustentou.
No seu entender, esta é uma
obra que, além de reunir uma

Novo quartel da GNR vai ser inaugurado hoje, às 15h00

série de condições e requisitos
para continuar a crescer, ficou
colocada “em localização estratégica”.
“A opção da colocação do
edifício da GNR junto ao corredor pedagógico e complexo
desportivo e cultural de Mangualde tem muito a ver com a
relação directa com a protecção dos mais jovens. Este novo
edifício vem dar condições a
quem trabalha e dar uma resposta efectiva às populações
para que se sintam mais seguras”, destacou.

A inauguração do quartel da
GNR de Mangualde está agendada para as 15h00, estando
previstas as presenças do primeiro-ministro, António Costa,
e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa.
O momento contará ainda
com a participação do comandante-geral da GNR, tenentegeneral Silva Couto, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
Na sua passagem pelo concelho de Mangualde, o pri-

meiro-ministro fará também,
durante a manhã, uma visita às
instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde. O evento
está agendado para as 11h00,
sendo António Costa acompanhado pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.
Já a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, marcará ainda
presença, hoje, nos concelhos
de Oliveira de Frades (9h00)
e Sátão (11h15), onde irá inaugurar dois outros quartéis da
GNR. |
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Quartel da GNR
de Mangualde
custou dois milhões
Inaugurado hoje | P9
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O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado hoje pelo primeiro-ministro,
António Costa.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Góis

450 pessoas apoiaram
recandidatura da presidente
111 O salão dos Bombeiros Voluntários de Góis
acolheu, domingo, cerca de
450 pessoas (o limite da capacidade do espaço), que se
quiseram associar ao almoço de apoio à recandidatura
de Lurdes Castanheira às
autárquicas de 2017. Para
além da população local,
familiares e amigos da atual presidente da Câmara de
Góis estiveram presentes
várias entidades na iniciativa, nomeadamente João
Azevedo, em representação
da direção nacional do PS, e
Pedro Coimbra, presidente
da Federação Distrital do
Partido Socialista, não tendo faltado também Manuel
Mirás Franqueira, Alcaide
de Oroso, município geminado com Góis.
Coube a Cristina Castanheira, irmã da autarca,
abrir as intervenções,
enaltecendo que a candidata do PS à Câmara
de Góis “coloca sempre
à frente, em todas as circunstâncias, os valores que
transmitidos pelos pais” e
garantindo que terá “um
anjo que a irá acompanhar
em todo este processo que
a conduzirá à vitória em
Góis”, ou seja, o seu pai,
António Campos Castanheira, já falecido. Por sua
vez, Lurdes Castanheira,
começando por referir que
a família é o seu “pilar”,
agradeceu, em particular,
ao marido, António Gonçalves. Lançando também
o repto a José Albuquerque Ângelo para que volte
a ser o mandatário da sua
recandidatura, a candidata às autárquicas de 2017,

DR

Pedro Coimbra, Lurdes Castanheira e João Azevedo, no jantar de apoio à recandidatura de Lurdes Castanheira

dirigindo-se aos goienses,
pediu ajuda para “levar os
projetos para a frente, para
que Góis seja um concelho
onde vale a pena viver”.
Assegurando que “há
pessoas que dizem que
defendem os interesses de
Góis mas não é verdade”,
a autarca acrescentou que
“vem aí o segundo ano a
governar sem orçamento
e só quem não tem conhecimento e cultura política
pode afirmar que não vem
mal nenhum ao mundo ao
governar sem orçamento”.
Compromisso
com o concelho
Explicando que decidiu
recandidatar-se devido “ao
sentido de compromisso
para com Góis”, Lurdes Castanheira declarou que “há
um conjunto de projetos
e obras” que quer ver concretizado.

“Queremos continuar
com o processo de desenvolvimento que iniciámos
em 2009”, disse a candidata
à Câmara de Góis.
Já João Azevedo, que trouxe do secretário-geral do
partido “uma mensagem
de conforto, carinho e
apoio”, disse, dirigindo-se
a Lurdes Castanheira: “tu
és a candidata de António
Costa e do PS do concelho
de Góis, para a vitória nas
autárquicas de 2017”.
Referindo que a autarca é
“uma presidente de câmara referenciada na região
Centro e no país como uma
grande presidente”, o também presidente da Câmara
de Mangualde acrescentou
que Góis é “uma referência
em várias áreas, estando
estabilizada ao nível financeiro, e que dá resposta aos
anseios da população”.
“Os autarcas têm de ter a

preocupação de ter políticas para as pessoas e para
as famílias e Lurdes Castanheira tem”, constatou João
Azevedo.
No uso da palavra, Pedro
Coimbra, reafirmando
“publicamente o empenho pessoal e político na
recandidatura de Lurdes
Castanheira à Câmara
Municipal de Góis”, considerou-a “uma autarca de
excelência, que honra os
seus compromissos, e que
merece o apoio de todos”.
Satisfeito com o número
de pessoas que participaram no almoço, o presidente da Federação Distrital
do PS sublinhou que este
apoio é “motivador para
uma vitória nas próximas
autárquicas que será tão
importante, não só para
Góis, mas ao nível nacional”.
| Lurdes Gonçalves
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Linha da Beira Alta é
“absolutamente essencial”
Mangualde Primeiro-ministro destacou, durante visita à fábrica da PSA,
a importância da ferrovia para ligar “o mar e o Centro da Península Ibérica”
José Fonseca
O primeiro-ministro destacou
ontem a importância da linha
ferroviária da Beira Alta no desenvolvimento económico do
país. Durante uma visita à fábrica de automóveis da PSA, em
Mangualde, António Costa explicou que «a ligação ferroviária
do corredor da Linha da Beira
Alta é absolutamente essencial
para fazer a ligação entre o mar
e o Centro da Península Ibérica». «Este corredor é estratégico para podermos ser a plataforma marítima do conjunto
da Península, mas também
para que estas terras, que nos
habituamos mal a chamar de
Interior, possam ser efectivamente o grande interface entre
a nossa fachada atlântica e o
centro da Península Ibérica»,
acrescentou o primeiro-ministro no final de uma visita às instalações do construtor francês,
que se prepara para, em 2018,
lançar a construção de um
novo modelo, para já designado
como K9, que irá substituir os
Peugeot Partner e Citroen Berlingo, que actualmente saem da
linha de montagem.
António Costa referiu que é
preciso aproveitar as potencialidades de todo o território e não
apenas da faixa costeira e deu
o exemplo de Mangualde, com
a sua posição estratégica, localizado a 90 quilómetros da fron-

António Costa visitou ontem a fábrica do Grupo PSA em Mangualde

teira e próximo de um mercado
de 60 milhões de habitantes da
Península Ibérica. Costa lembrou que o Orçamento de Estado «tem duas medidas fiscais
importantes» a pensar nos territórios do Interior e no sector
da indústria. «Uma de incentivo
às empresas que se instalem no
Interior e outra que dispensa as
empresas de terem de pagar o
IVA no acto da importação para
depois o deduzirem no acto da
exportação, de forma a que não
haja um esforço de tesouraria
acrescido e perfeitamente dispensável», adiantou.

Mangualde: terra
de oportunidades
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, garantiu ao primeiroministro que Mangualde «não
é uma terra de lamentos, mas
de oportunidades» e que tudo
está a ser feito para afirmar o
concelho como pólo de desenvolvimento económico.
«A nossa taxa de desemprego
é baixa, mas temos de criar as
condições para atrair as pessoas e isso passa por criar
oportunidades de trabalho»,
disse o autarca eleito pelo PS,

revelando que no próximo mês
um dos fornecedores da PSA
começará as obras de instalação de uma nova fábrica em
Mangualde, garantindo que
mais empresas se seguirão no
próximo ano.
«Como autarca, este é um
dos dias mais importantes para
mim», sublinhou João Azevedo, depois da visita à PSA,
também esteve na inauguração
das instalações do Destacamento da Guarda Nacional Republicana, prometendo trabalhar para tornar Mangualde um
território «muito forte». |
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Governo elogia cooperação de Mangualde
Durante a inauguração do novo quartel da GNR de
Mangualde, o primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna destacaram a cooperação entre o
município e o Ministério da Administração Interna
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Viseu foi o distrito com maior
investimento em quartéis da GNR
Governo Ministra da Administração Interna inaugurou ontem três novas instalações daquela força
de segurança no distrito
FOTOS RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Números

928
mil euros foi quanto
custou o novo posto territorial de Sátão

400
mil euros foram investidos
na ampliação do posto de
Oliveira de Frades

2
milhões de euros foi o valor
investido no destacamento
da GNR de Mangualde

António Costa visitou novas instalações do Destacamento de Mangualde da Guarda Nacional Republicana

A ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa, afirmou ontem que Viseu foi o distrito que mais investimentos registou, nos últimos quatro anos, no que toca

a instalações e equipamentos
da Guarda Nacional Republicana (GNR).
"Existem quartéis que ainda
precisam de obras, mas o distrito de Viseu foi aquele que

mais investimento teve em
quartéis, instalações e equipamentos da GNR, nomeadamente nos últimos quatro
anos", revelou.
No final da inauguração do

novo posto territorial da GNR
de Sátão, Constança Urbano de
Sousa admitiu à agência Lusa
que o posto territorial da GNR
de Vila Nova de Paiva é actualmente um dos que estão em

pior estado no distrito de Viseu.
"Está na nossa lista de prioridades, no âmbito da Lei de
Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, que está
neste momento em discussão

na Assembleia da República.
Será um daqueles que entrarão
no topo das prioridades", informou.
Durante a cerimónia de inauguração do novo posto da
GNR de Sátão, o presidente da
Câmara, Alexandre Vaz, aproveitou para solicitar à representante do Governo o reforço
do número de militares daquela força policial no concelho.
Em relação ao pedido deixado pelo autarca de Sátão, a
ministra da Administração Interna considerou que a gestão
dos efectivos "é sempre uma
gestão difícil de fazer", no entanto, acredita que o concelho
possui "um efectivo muito razoável", constituído por 19 militares.
O investimento realizado
pelo Ministério da Administração Interna no novo posto territorial da GNR de Sátão rondou os 928 mil euros.
Ao início da manhã, a ministra da Administração Interna
participou também na inauguração das obras de remodelação do posto territorial de Oliveira de Frades.
O investimento realizado
rondou os 400 mil euros e permitiu "a ampliação geral do
edifício e a sua inteira remodelação".
"Esta inauguração constitui
também a superação de um
desafio que se coloca ao país,
sendo demonstrativa a regra
seguida pelo Ministério da Administração Interna: investir, de
forma estratégica, olhando
para os recursos disponíveis
com vista a maximizar o seu
serviço ao público", referiu. |

450 milhões para modernizar forças de segurança
Inauguração Novo
quartel da GNR de
Mangualde foi ontem
inaugurado e contou
com a presença do primeiro-ministro
O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de
Mangualde, obra cujo investimento rondou os dois milhões
de euros, foi inaugurado na
tarde de ontem e contou coma
presença do primeiro-ministro,
António Costa e da ministra da

Ministra elogiou trabalho em parceria com o Município

Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Este
novo quartel terá a função de
destacamento, englobando os
concelhos de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
A “estreita cooperação” entre
o Ministério da Administração
Interna e o município de Mangualde foi um dos pontos de
mais destaque nos discursos do
primeiro-ministro, da ministra
da Administração Interna e
ainda do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João

Azevedo. “Considero uma
marca indelével entre o Ministério da Administração Interna
que financiou a sua edificação e
equipamento e o município de
Mangualde que graciosamente
cedeu o terreno para a sua construção sem o qual não teria sido
possível a sua concretização”,
disse o primeiro-ministro.
António Costa, elogiou o papel da GNR não só em Mangualde como no resto do país,
que são essenciais para o bem
estar da população. Nesse sen-

tido, anunciou mais de 450 milhões de euros que deverão ser
investidos no programa de modernização e operacionalidade
das forças e serviços de segurança. Para o primeiro-ministro
“quer a edificação de novos
equipamentos, quer a recuperação de outros já existentes,
são um fator relevante de desenvolvimento local e regional
e um sinal indelével de equidade territorial". Os investimentos serão realizados entre 2017
e 2021. |
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Distrito de Viseu foi o que teve mais
investimento na renovação de quartéis
GNR | P8
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António Costa visitou instalações da PSA localizadas em Mangualde

Linha da Beira Alta é
“absolutamente essencial”
Mangualde Primeiro-ministro destacou, durante visita à fábrica da PSA,
a importância da ferrovia para ligar “o mar e o Centro da Península Ibérica”
José Fonseca
O primeiro-ministro destacou
ontem a importância da linha
ferroviária da Beira Alta no desenvolvimento económico do
país. Durante uma visita à fábrica de automóveis da PSA,
em Mangualde, António Costa
explicou que “a ligação ferroviária do corredor da Linha da
Beira Alta é absolutamente essencial para fazer a ligação entre o mar e o Centro da Península Ibérica”.
“Este corredor é estratégico
para podermos ser a plataforma marítima do conjunto da
Península, mas também para
que estas terras, que nos habituamos mal a chamar de Interior, possam ser efectivamente
o grande interface entre a nossa
fachada atlântica e o centro da
Península Ibérica”, acrescentou
o primeiro-ministro no final de
uma visita às instalações do
construtor francês, que se prepara para, em 2018, lançar a
construção de um novo modelo, para já designado como
K9, que irá substituir os Peugeot
Partner e Citroen Berlingo, que
actualmente saem da linha de

montagem.
António Costa referiu que é
preciso aproveitar as potencialidades de todo o território e
não apenas da faixa costeira e
deu o exemplo de Mangualde,
com a sua posição estratégica,
localizado a 90 quilómetros da
fronteira e próximo de um
mercado de 60 milhões de habitantes da Península Ibérica.
António Costa lembrou que
o Orçamento de Estado “tem
duas medidas fiscais importantes” a pensar nos territórios do
Interior e no sector da indústria.
“Uma de incentivo às empresas
que se instalem no Interior e
outra que dispensa as empresas
de terem de pagar o IVA no acto

da importação para depois o
deduzirem no acto da exportação, de forma a que não haja
um esforço de tesouraria acrescido e perfeitamente dispensável”, adiantou.
Mangualde: terra
de oportunidades
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, garantiu ao primeiro-ministro
que Mangualde “não é uma
terra de lamentos, mas de
oportunidades” e que tudo está
a ser feito para afirmar o concelho como pólo de desenvolvimento económico.
“A nossa taxa de desemprego
é baixa, mas temos de criar as

condições para atrair as pessoas e isso passa por criar
oportunidades de trabalho”,
disse o autarca, revelando que
no próximo mês um dos fornecedores da PSA começará as
obras de instalação de uma
nova fábrica em Mangualde,
garantindo que mais empresas
se seguirão no próximo ano.
“Como autarca, este é um dos
dias mais importantes para
mim”, sublinhou João Azevedo,
depois da visita à PSA, também
esteve na inauguração das instalações do Destacamento da
Guarda Nacional Republicana,
prometendo trabalhar para tornar Mangualde um território
“muito forte”. |

Investimento de 48 milhões para
produzir novo modelo em Mangualde
O director geral da PSA
Mangualde, José Maria Castro Covelo, aproveitou a
presença do primeiro-ministro para elogiar o pessoal que trabalha na fábrica
e o apoio que as autoridades públicas têm dado à

empresa. Quanto ao novo
modelo, conhecido para já
como K9, cuja construção
implicará um investimento
de 48 milhões de euros,
convidou todos a estarem
presentes no lançamento
que ocorrerá em 2018. |
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Interior
é território de
oportunidades
Primeiro-ministro visitou ontem fábrica da PSA, em Mangualde, município que disse ser “o grande
interface” entre o mar e o centro da Península Ibérica Página 9
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Primeiro-ministro inaugurou novo quartel da GNR de Mangualde
2016-11-28
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, dia 28
de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa,
da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e
da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto,
e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor. A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro, Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
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A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
Texto: Sofia Monteiro | Foto: Laurinda Ribeiro
2016-11-28
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem, dia
28 de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
No decorrer da visita, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo sublinhou a importância
da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque "foi possível no terreno avaliar a
evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que dispomos de recursos
humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão sedear-se em Mangualde.
Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado".
O edil prosseguiu afirmando que "queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter
decidido em fevereiro último a Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de
Mangualde nas próximas décadas. Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da
ferrovia é essencial para aumentar a competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo
emprego, colocando Mangualde no epicentro do interface modal".
"A GNR dispõe agora de condições de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros mais o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto
resulta de um acreditar e de um compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra,
é uma obra de futuro, localizado estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e
culturais, no centro de Mangualde, reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado",
rematou.
Por sua vez, o Primeiro-Ministro, António Costa, começou por "agradecer o terreno cedido pela
Câmara Municipal de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer
o empenho, competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, no acompanhamento e na execução do quartel".
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a "grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções".
Recorde-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal de
Mangualde cedido o terreno.
Inserido em 29, Novembro - 2016
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O primeiro-ministro, António Costa, exortou os empresários a instalarem as suas indústrias nos
territórios próximos da fronteira com Espanha, de forma a aproveitarem os 60 milhões de habitantes
do mercado da Península Ibérica.
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-costa-1.mp3
Durante uma visita ao Centro de Produção de Mangualde da PSA, António Costa frisou que este
concelho do distrito de Viseu não está situado naquela zona do país onde é habitual instalarem-se "as
indústrias e as fábricas mais modernas".
"Esta localização demonstra que hoje em dia, se queremos ter um país mais desenvolvido, não
podemos olhar simplesmente para aquela estreita faixa do litoral. Temos que ter a capacidade de
aproveitar integralmente os recursos do território e toda esta zona de proximidade à fronteira", frisou.
O governante disse que "só numa distância de 100/150 quilómetros entre as capitais dos distritos de
fronteira e as províncias de fronteira em Espanha" há mais seis milhões de habitantes.
"E seis milhões de habitantes são mais 60% da população portuguesa. Portanto, hoje em dia não faz
sentido olhar para o nosso mercado como um pequeno mercado de 10 milhões, faz sentido olhar pelo
menos para um mercado de 60 milhões, que é o mercado da Península Ibérica", sublinhou. Na opinião
de António Costa, "a ligação ao 'interland' ibérico é absolutamente fundamental".
Do investimento público previsto no Orçamento de Estado para o próximo ano, o Primeiro-Ministro
considerou a ferrovia, como essencial para a ligação do litoral ao centro da Península Ibérica,
destacando a importância da Linha da Beira Alta.
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-costa-2.mp3
"O próximo Orçamento do Estado tem já condições para ter um aumento significativo de investimento
público. Vai haver um aumento de 20% do investimento público, parte em escolas, parte em
hospitais, mas também numa área essencial que é a da ferrovia", acrescentou.
O Primeiro-Ministro aludiu à importância de "fazer a ligação entre o interface marítimo dos portos de
Sines, de Lisboa, de Aveiro, da Figueira, de Leixões e outros, com o 'interland' da Península Ibérica".
"Tal como o corredor de Sines ou Caia, este corredor da Linha da Beira Alta é absolutamente
estratégico para podermos ser a plataforma marítima do conjunto da Península, mas também para
que estas terras que nos habituámos mal a chamar de interior possam ser efetivamente o grande
interface entre a nossa fachada atlântica e o centro da Península Ibérica", acrescentou.
António Costa lembrou que, a este nível, o Orçamento do Estado tem duas medidas fiscais
importantes: o "incentivo às empresas que se fixem no interior" e "o novo regime de IVA alfandegário,
que dispensa as empresas de terem de pagar o IVA no ato de importação para depois o deduzirem no
momento da exportação".
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No decorrer da sua visita ao Centro de Produção de Mangualde da PSA , o Primeiro-Ministro,
acompanhado pelo ministro da Economia, visitou os sectores da ferragem e montagem, onde
acompanhou o processo de produção dos modelos Berlingo e Partner, viaturas que a partir de 2018
vão ser substituídas por um novo modelo.
Na ocasião, o director da citroen de Mangualde, José Castro Covelo, traçou um futuro otimista da
empresa na região.
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-diretor-1.mp3
Já o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, aproveitou a presença do Primeiro-Ministro
para anunciar a criação de novas empresas, no próximo ano.
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-azevedo-1.mp3
Notícia Rádio Jornal do Centro | Jornal do Centro | Lusa
Inserido em 29, Novembro - 2016

Página 258

A259

Quartel da GNR de Mangualde inaugurado com a presença do Primeiro-Ministro
António Costa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-11-2016

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22170

Quartel da GNR de Mangualde inaugurado com a presença do Primeiro-Ministro António Costa
Posted by: Antonio Pacheco
28 de Novembro de 2016
39 Views
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar nesta
segunda -feira, dia 28 de novembro.
O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna,
Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o
Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita
às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque foi
possível no terreno avaliar a evolução da indústria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor. A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
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acompanhamento e na execução do quartel .
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro, Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
Por:Mun.Mangualde
28 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem, dia
28 de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram
presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor. A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro, Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
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Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
29 de Novembro de 2016
Redacção
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PRIMEIRO-MINISTRO, ANTÓNIO COSTA, PRESIDIU ÀS CERIMÓNIAS
NOVO QUARTEL DA GNR DE MANGUALDE INAUGURADO
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, dia 28
de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa,
da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e
da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto,
e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor. A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro, Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
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A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
Sofia Monteiro
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Na passada sexta-feira, 25 de Novembro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves encheu para
celebrar o seu 19º aniversário. A iniciativa integrou a edição de Novembro do projecto Sextas da lua
e contou com a presença do Vereador da Cultura da autarquia mangualdense, João Lopes.
Cerca de 120 pessoas participaram numa noite dividida em dois momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o brinde festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se
recordaram as músicas da década de abertura da Biblioteca Municipal. Ainda no âmbito das
comemorações do aniversário, no passado dia 22 de Novembro, um "Grupo de Amigos da Biblioteca
Municipal", composto por funcionários, leitores, parceiros culturais, executivo autárquico, entre outros,
juntou-se para assinalar esta data.
29 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem à
tarde. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em Fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflecte a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor. A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado ,rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro, Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este factor de segurança um dos factores de desenvolvimento e vainos conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
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Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
29 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Como já é habitual, a Câmara Municipal de Mangualde quer continuar a promover sorrisos e por isso
realiza mais uma edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso.". Esta acção de
solidariedade realiza-se de 2 a 16 de Dezembro e os brinquedos podem ser entregues no átrio da
Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
Sob o lema "Por um sorriso", esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de
entreajuda, que tão bem caracteriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais
precisa, tornando o natal de todas as crianças especial.
A acção insere-se na Programação de Natal da autarquia Natal em Mangualde 2016 e todos os
interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 619 880 ou
ssocial@cmmangualde.pt
.
29 Novembro, 2016 |Autor:
ViseuMais
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Farol da Nossa Terra - Inaugurado o novo Quartel da Guarda Nacional Republicana
de Mangualde
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Internet
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Farol da Nossa Terra Online
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URL:http://www.faroldanossaterra.net/2016/11/30/77503/

O novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde foi inaugurado na passada segundafeira, 28 de Novembro, pelas 15h00, com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra
da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João
Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde.
.
Notícia completa aqui
- Quarta-feira, 30 Novembro 2016 -
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19ºaniversário da Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves em Mangualde

Tipo Meio:

Internet
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Magazine Serrano Online

Data Publicação:

30-11-2016

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22206

19ºaniversário da Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Novembro de 2016
37 Views
Teve lugar na passada sexta- feira, na Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves, com a sessão mensal
Sextas da Lua a apadrinhar o 19ºaniversário, onde mais de uma centena de pessoas estiveram
presentes, que encheram o auditório para assistir a um excelente e grandioso espetáculo do grupo
Guitardrums.
Seguiu-se a parte festiva de cantar os parabéns e saborear o bolo de aniversário, que contou para
além da equipa da Biblioteca coordenada pela Drª Maria João, marcou presença o Vereador da Cultura
Dr.João Lopes.
Por:António Pacheco
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Exposição do atelier ´Pontos e Encontros´ em Mangualde
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Magazine Serrano Online
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URL:http://magazineserrano.pt/?p=22224

Exposição do atelier 'Pontos e Encontros' em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Novembro de 2016
47 Views
Até dia 2 de dezembro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe mais uma
exposição do atelier 'Pontos e Encontros'. A iniciativa é promovida pela autarquia mangualdense
através da Rede Social de Mangualde e do Banco Local de Voluntariado de Mangualde. A exposição, de
entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do
atelier de trabalhos manuais dinamizado por uma voluntária do Banco Local de Voluntariado de
Mangualde. Já o atelier que lhe deu origem funciona semanalmente na Biblioteca Municipal e tem
como objetivo ocupar os tempos livres de seniores com 65 ou mais anos, promovendo a vitalidade e o
potencial de cada um, contribuindo para um envelhecimento ativo. Todas os interessados em
participar neste atelier podem inscrever-se no Gabinete de Ação Social da autarquia, pelo telf. 232
619 880 ou pelo e-mail margarida.chaves@cmmangualde.pt.
Por:Mun.Mangualde
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Município de Mangualde leva a cabo Campanha"Por um sorriso"
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Município de Mangualde leva a cabo Campanha"Por um sorriso"
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Novembro de 2016
31 Views
Por um Natal a Sorrir
A Câmara Municipal de Mangualde quer continuar a promover sorrisos e por isso realiza mais uma
edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso.".
Esta ação de solidariedade realiza-se de 2 a 16 de dezembro e os brinquedos podem ser entregues no
átrio da Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
Sob o lema , esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de entreajuda, que tão
bem carateriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais precisa, tornando o
natal de todas as crianças especial.
A ação insere-se na Programação de Natal da autarquia Natal em Mangualde 2016 e todos os
interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 619 880 ou
ssocial@cmmangualde.pt.
Por:Mun.Mangualde
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Exército Português leva a efeito desfile motorizado em Mangualde
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Magazine Serrano Online
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António Pacheco
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Exército Português leva a efeito desfile motorizado em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Novembro de 2016
44 Views
O Exército Português, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, realizou o 'Exercício MARTE 16'
no concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 de novembro. Tratou-se de um treino de meios que
possibilitou preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso de intervenção real. O
exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, nesta sexta-feira, dia 30, com um desfile
motorizado, a partir das 13h15. Nesse sentido, haverá corte e condicionamento de trânsito nas
seguintes artérias: Largo do Rossio (sentido ascendente em direção à Rua Azurara da beira), Largo Dr.
Couto, Rua Toja d'Anta, Av. N. Senhora do Castelo, Rua Cidade São Francisco, Rua Matadouro Velho e
Rua 1.º de Maio. Durante o desfile não poderão circular carros que, por exemplo, saiam do
estacionamento onde for permitido fazê-lo e que dão acesso às ruas do desfile, nomeadamente no
perímetro entre a Rua de S. Francisco, Largo do Rossio, Largo Dr. Couto, Rua 1.º de Maio e Av. N.
Senhora do Castelo. Mapa explicativo abaixo:
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializou-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e foi realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
Do programa constaram momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, Difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, realizou-se um campo de refugiados que teve a
colaboração do agrupamento de escolas. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde acolheu uma
exposição militar e no Largo Dr Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
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Por:Mun.Mangualde
30 de Novembro de 2016
Antonio Pacheco
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Desfile militar em Mangualde
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'EXERCÍCIO MARTE 16' TERMINA HOJE
DESFILE MILITAR EM MANGUALDE
Centro da cidade, pelas 13h15
O Exército Português, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, realizou o 'Exercício MARTE 16'
no concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 de novembro. Tratou-se de um treino de meios que
possibilitou preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso de intervenção real. O
exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, hoje, dia 30, com um desfile motorizado, a partir
das 13h15. Nesse sentido, haverá corte e condicionamento de trânsito nas seguintes artérias: Largo
do Rossio (sentido ascendente em direção à Rua Azurara da beira), Largo Dr. Couto, Rua Toja d'Anta,
Av. N. Senhora do Castelo, Rua Cidade São Francisco, Rua Matadouro Velho e Rua 1.º de Maio.
Durante o desfile não poderão circular carros que, por exemplo, saiam do estacionamento onde for
permitido fazê-lo e que dão acesso às ruas do desfile, nomeadamente no perímetro entre a Rua de S.
Francisco, Largo do Rossio, Largo Dr. Couto, Rua 1.º de Maio e Av. N. Senhora do Castelo. Mapa
explicativo abaixo:
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializou-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e foi realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
Do programa constaram momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, Difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, realizou-se um campo de refugiados que teve a
colaboração do agrupamento de escolas. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde acolheu uma
exposição militar e no Largo Dr Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
Sofia Monteiro
Rua Direita

Página 275

