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1

31-10-2011

«Partilha de afectos» Relembra a lenda de s. Martinho em Mangualde

www.metronews.com.pt

2

29-10-2011

MANGUALDE: Promover a partilha de afectos

www.tvnelas.com

3

28-10-2011

'APRENDER EM FESTA' EM MANGUALDE

Diário Regional de Viseu

6

4

28-10-2011

Seminário aborda a exportação

Diário Regional de Viseu

10

5

28-10-2011

Formação em “educação parental” em Mangualde

www.metronews.com.pt

6

28-10-2011

Formação «Educação Parental» em Mangualde

www.viseumais.com

7

27-10-2011

HOJE NA REGIÃO

Diário Regional de Viseu

8

27-10-2011

Mangualde recebe Seminário «Exportar: um desafio com futuro» Amanhã

www.daotv.pt

9

27-10-2011

Mangualde: Dia Municipal para a Igualdade

www.jornalimpresso.com

10

27-10-2011

Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro» em Mangualde

www.metronews.com.pt

11

27-10-2011

MANGUALDE: Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro»

www.tvnelas.com

12

26-10-2011

APRENDER EM FESTA' EM MANGUALOE

Diário Regional de Viseu

13

26-10-2011

Mangualde - Autarquia assinalou Dia Municipal para a Igualdade

www.daotv.pt

14

26-10-2011

Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
tiveram início

www.daotv.pt

15

26-10-2011

Mangualde – Património mangualdense alvo de visita de estudo

www.daotv.pt

16

26-10-2011

Maria D’Aires expõe em Mangualde

www.metronews.com.pt

17

26-10-2011

Mostra de Pintura: Maria D’aires Expõe em Mangualde

www.vaipassear.com

18

26-10-2011

Património mangualdense alvo de visita de estudo

www.viseumais.com

19

25-10-2011

Orçamento do Estado coloca Câmara de Arganil no "vermelho"

arganil.eu

20

25-10-2011

'APRENDER EM FESTA' EM MANGUALDE

Diário Regional de Viseu

21

25-10-2011

Mangualde – BV recolhem electrodomésticos em fim de vida para
comprar ambulância

www.daotv.pt

22

25-10-2011

Mangualde – Abertas inscrições para II encontro nacional de UMM’S

www.daotv.pt

23

25-10-2011

Mangualde: Início das obras de restauro do retábulo da Capela do
Rebelo

www.jornalimpresso.com

24

25-10-2011

Mangualde: Património alvo de visita de estudo

www.jornalimpresso.com

25

25-10-2011

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE

www.noticiasdeviseu.com

26

25-10-2011

Concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de
Mangualde

www.viseumais.com

27

25-10-2011

Maria D’Aires expõe em Mangualde

www.viseumais.com

28

24-10-2011

'APRENDER EM FESTA' EM MANGUALDE

Diário Regional de Viseu

6

29

24-10-2011

Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN)
Susana (Monitora), António Monteiro (Monitor), João Azevedo
(Presidente CM Mangualde).

RTP 1 » Portugal em Directo

18:48:01

30

24-10-2011

Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN)
Susana (Monitora), António Monteiro (Monitor), João Azevedo
(Presidente CM Mangualde).

RTP Informação » Portugal em
Direto

14:22:30

31

24-10-2011

Orçamento do Estado atira 103 câmaras para o 'vermelho'

www.expresso.pt

32

24-10-2011

Mangualde recebe "Leituras Enfeitiçadas" na noite de Halloween

www.vaipassear.com
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33

21-10-2011

"Leituras Enfeitiçadas" em Mangualde

Diário Regional de Viseu

8

34

21-10-2011

«Aprender em Festa» em Mangualde

www.metronews.com.pt

35

20-10-2011

Mangualde » Curso ajuda a melhorar apoio prestado aos idosos

Diário Regional de Viseu

9

36

20-10-2011

Feira dos Santos » Certame secular regressa ao centro de Mangualde

Notícias de Viseu

13

37

20-10-2011

Mangualde - «Aprender em Festa» - Autarquia e Cine Clube
promovem sessões de cinema de animação

www.daotv.pt

38

20-10-2011

Mangualde – Autarquia recebeu Atleta Cátia Almeida e Treinador João
Amaral

www.daotv.pt

39

20-10-2011

Mangualde recebe formação em «Animação em Lares e Centros de
Dia»

www.daotv.pt

40

20-10-2011

Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao
idoso iniciou-se mais uma formação.

www.jornalimpresso.com

41

20-10-2011

“Animação em Lares e Centros de Dia” – Mangualde

www.metronews.com.pt

42

20-10-2011

Mangualde promove a qualidade dos cuidados prestados ao idoso

www.viseumais.com

43

20-10-2011

«Leituras Enfeitiçadas» na Biblioteca Municipal de Mangualde

www.viseumais.com

44

19-10-2011

Mangualde – Autarquia associa-se à DECO e promove acção de
sensibilização Como Podemos “Gerir€Poupar”

www.daotv.pt

45

19-10-2011

Feira dos Santos volta ao centro de Mangualde

www.mangualdeonline.com

46

19-10-2011

34º Convívio da comunidade Mangualdense em Cumberland

www.mangualdeonline.com

47

19-10-2011

Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação

www.metronews.com.pt

48

19-10-2011

MANGUALDE: Animação em lares e centros de dia

www.tvnelas.com

49

19-10-2011

Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação

www.viseumais.com

50

18-10-2011

Câmara promoveu acção que ensinou a gerir e a poupar

Diário Regional de Viseu

51

18-10-2011

Mangualde – Inaugurada variante de Abrunhosa do Mato

www.daotv.pt

52

18-10-2011

Mangualde – Encerramento de extensões de saúde - Assembleia de
freguesia de Chãs de Tavares lança abaixo-assinado

www.daotv.pt

53

18-10-2011

Mangualde – Autarquia assinalou dia Mundial de Alimentação

www.daotv.pt

54

18-10-2011

Variante de Abrunhosa do Mato custou 276 mil euros

www.diarioviseu.pt

55

18-10-2011

Mangualde: Assinalou o Dia Mundial da Alimentação

www.jornalimpresso.com

56

18-10-2011

Mangualde: Certame secular regressa em Novembro

www.mundoportugues.org

57

17-10-2011

Feira dos Santos regressa à cidade

www.diarioviseu.pt

58

17-10-2011

Mangualde: Variante de Abrunhosa do Mato inaugurada

www.jornalimpresso.com

59

17-10-2011

Mangualde: Autarquia associa-se à DECO e promove sessão de
sensibilização Como Podemos “Gerir€Poupar”

www.jornalimpresso.com

60

17-10-2011

Câmara municipal de Mangualde associa-se à DECO e promove
sessão de sensibilização

www.metronews.com.pt

61

17-10-2011

II Encontro Nacional de UMM’s em Mangualde é no final do mês

www.vaipassear.com

62

17-10-2011

DECO fez acção de sensibilização em Mangualde

www.viseumais.com

63

16-10-2011

Mangualde: Desenvolvimento das crianças e jovens analisado

www.jornalimpresso.com

64

15-10-2011

PROJETO PARA O TURISMO DOS EMIGRANTES PORTUGUESESNOVO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO

Renascimento

7

65

15-10-2011

UMA TARDE ESPECIAL PARA CENTENAS DE SENIORES
MANGUALDENSES

Renascimento

8

66

15-10-2011

FEIRA DOS SANTOS 2011 CERTAME SECULAR DE VOLTA AO
CENTRO DA CIDADE

Renascimento

9

67

15-10-2011

OS LIVROS VÃO ANDAR SOBRE RODAS EM MANGUALDE »
Durante o ano lectivo que agora inicia, os livros vão voltar

Renascimento

12

68

15-10-2011

CENTENAS DE MANGUALDENSES FORMARAM CORAÇÃO
HUMANO

Renascimento

12
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69

14-10-2011

Mangualde – A25 - 61 autuações em Mega-Operação da GNR e ACT

www.daotv.pt

70

14-10-2011

Mangualde – Desenvolvimento das crianças e jovens esteve em
análise

www.daotv.pt

71

14-10-2011

Mangualde recebeu centenas de amantes de Todo-o-Terreno

www.daotv.pt

72

14-10-2011

Mangualde, foi a capital do Todo Terreno

www.mangualdeonline.com

73

14-10-2011

Desenvolvimento das crianças e jovens analisado em Mangualde

www.viseumais.com

74

13-10-2011

Melhores alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde
premiados

Notícias de Viseu

14

75

13-10-2011

Portagens nas SCUT: Câmara de Mangualde receia aumento do
tráfego nas estradas municiapis. (IN) João Azevedo. Autarca diz não
haver dinheiro para manutenção das estradas nacionais. Empresa d[...]

SIC » Primeiro Jornal

13:12:16

76

13-10-2011

Mangualde - «Ciclo de cinema português» envolveu comunidade
sénior mangualdense

www.daotv.pt

77

13-10-2011

Mangualde: Feira Secular volta ao centro da cidade – Feira dos Santos
2011

www.jornalimpresso.com

78

13-10-2011

Desenvolvimento das crianças e jovens analisado em Mangualde

www.metronews.com.pt

79

13-10-2011

2º Encontro Nacional de Praticantes de TT animou Mangualde

www.viseumais.com

80

12-10-2011

Feira dos Santos regressa ao centro da cidade com o objectivo de
animar comércio tradicional » Evento contará com cerca de 250
feirantes, realiza-se no início de Novembro e terá a dinamizaçã[...]

Diário Regional de Viseu

1;8

81

12-10-2011

Portagens nas Scut: Câmara de Mangualde teme aumento do tráfego
nas estradas municipais.

SIC Notícias » Jornal das 2

14:25:58

82

12-10-2011

Feira dos Santos regressa à cidade

www.diarioviseu.pt

83

12-10-2011

Mais de mil camiões sem alternativa às portagens na A25

www.diarioviseu.pt

84

12-10-2011

SCUT - Presidente da Câmara, está contra o pagamento de portagens

www.mangualdeonline.com

85

12-10-2011

II encontro nacional de UMM´s em Mangualde

www.metronews.com.pt

86

12-10-2011

Feira dos Santos volta ao centro de Mangualde

www.viseumais.com

87

11-10-2011

DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL"

Diário de Coimbra

9

88

11-10-2011

BREVES

Diário Regional de Viseu

9

89

11-10-2011

JOÃO AZEVEDO » O PAÍS PRECISA DE UM SPORTING FORTE'

Sporting

7

90

11-10-2011

«Ciclo de cinema português» Envolveu comunidade sénior
mangualdense

www.metronews.com.pt

91

11-10-2011

Cães brilharam em Mangualde

www.viseumais.com

92

11-10-2011

«Ciclo de Cinema Português» envolve seniores de Mangualde

www.viseumais.com

93

10-10-2011

Mangualde – Abertas inscrições para formação «Sessões de alerta no
desenvolvimento infanto-juvenil»

www.daotv.pt

94

10-10-2011

Mangualde – I concurso canino de beleza foi um sucesso

www.daotv.pt

95

10-10-2011

Mangualde: os livros vão andar sobre rodas

www.jornalimpresso.com

96

10-10-2011

Cães brilharam em Mangualde

www.metronews.com.pt

97

09-10-2011

Mais benefícios para ganhar sócios

O Jogo

3

98

09-10-2011

GODINHO LOPES SUBLINHA O PAPEL DOS ASSOCIADOS NO
CLUBE E TRAÇA META AMBICIOSA » "Atingir os 200 mil sócios"

Record
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99

09-10-2011

Mais benefícios para ganhar sócios

www.ojogo.pt

100

09-10-2011

«Livros sobre Rodas» em Mangualde

www.viseumais.com
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Notícia de TV

Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN) Susana (Monitora), António Monteiro (Monitor), João Azevedo
(Presidente CM Mangualde).
Data: 24-10-2011
Fonte: RTP 1 » Portugal em Directo
Hora: 18:48:01

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

24-10-2011
RTP 1
Portugal em Directo
Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN) Susana (Monitora), António
Monteiro (Monitor), João Azevedo (Presidente CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:25

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

18:48:01
18:50:26

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
00:59:00
18:00:00
18:59:00
Dina Aguiar

Observações
N.º Série

3857713

Comentário
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Clipping Consultores

Notícia de TV

Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN) Susana (Monitora), António Monteiro (Monitor), João Azevedo
(Presidente CM Mangualde).
Data: 24-10-2011
Fonte: RTP Informação » Portugal em Direto
Hora: 14:22:30

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

24-10-2011
RTP Informação
Portugal em Direto
Idosos activos: Em Mangualde, 400 idosos fazem desporto. (IN) Susana (Monitora), António
Monteiro (Monitor), João Azevedo (Presidente CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:27

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

14:22:30
14:24:57

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
00:27:00
14:00:00
14:27:00
Cristina Liz

Observações
N.º Série

3856085

Comentário

02-11-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Portagens nas SCUT: Câmara de Mangualde receia aumento do tráfego nas estradas municiapis. (IN) João Azevedo. Autarca diz não
haver dinheiro para manutenção das estradas nacionais. Empresa de transportes prevê 200 mil euros por mês.
Data: 13-10-2011
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 13:12:16

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

13-10-2011
SIC
Primeiro Jornal
Portagens nas SCUT: Câmara de Mangualde receia aumento do tráfego nas estradas municiapis.
(IN) João Azevedo. Autarca diz não haver dinheiro para manutenção das estradas nacionais.
Empresa de transportes prevê 200 mil euros por mês.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:49
13:12:16

Hora de fim da notícia

13:15:05

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador

Informação
01:25:30
13:00:00
14:25:30
Bento Rodrigues

Entrevistado(s)
Entrevistador(es)
Observações
N.º Série

3841425

Comentário
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Notícia de TV

Portagens nas Scut: Câmara de Mangualde teme aumento do tráfego nas estradas municipais.
Data: 12-10-2011
Fonte: SIC Notícias » Jornal das 2
Hora: 14:25:58

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese
Tipo de notícia

12-10-2011
SIC Notícias
Jornal das 2
Portagens nas Scut: Câmara de Mangualde teme aumento do tráfego nas estradas municipais.
Notícia

Duração da notícia

00:02:26

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

14:25:58
14:28:24

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)
Observações
N.º Série

Informação
00:56:00
14:00:00
14:56:00
Marta Atalaya

3839925

Comentário
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Data:

31-10-2011

Título: «Partilha de afectos» Relembra a lenda de s. Martinho em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

«Partilha de afectos» Relembra a lenda de s. Martinho em Mangualde
Com o objectivo de promover a partilha de afectos, a Câmara Municipal de Mangualde,
através da Biblioteca Municipal, vai promover um encontro entre crianças e seniores do
concelho. A iniciativa realiza-se no próximo dia 11 de Novembro, pelas 10h00, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.
A acção conta com a realização de uma pequena encenação da Lenda de S. Martinho,
seguida de várias canções alusivas à temática, e destina-se aos idosos dos Lares e Centros
de Dia do concelho. Os pequenos artistas que vão animar o dia são as crianças do Jardim
Infantil de Vila Garcia.

Lenda de S. Martinho
Num dia tempestuoso ia São Martinho, valoroso soldado, montado no seu cavalo, quando viu
um mendigo quase nu, tremendo de frio, que lhe estendia a mão suplicante e gelada.
S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a sua mão carinhosamente na do pobre e,
em seguida, com a espada cortou ao meio a sua capa de militar, dando metade ao mendigo.
E, apesar de mal agasalhado e de chover torrencialmente, preparava-se para continuar o seu
caminho, cheio de felicidade.
Mas, subitamente, a tempestade desfez-se, o céu ficou límpido e um sol de Estio inundou a
terra de luz e calor.

ID: 3866274

Diz-se que Deus, para que não se apagasse da memória dos homens o acto de bondade
praticado pelo Santo, todos os anos, nessa mesma época, cessa por alguns dias o tempo frio
e o céu e a terra sorriem com a bênção dum sol quente e miraculoso.

«Partilha de afectos» Relembra a lenda de s. Martinho em Mangualde

31-10-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

29-10-2011

Título: MANGUALDE: Promover a partilha de afectos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Promover a partilha de afectos
Posted on 10/29/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

11 de Novembro, 10h00, Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves
«Partilha de Afectos» relembra a lenda de S. Martinho
Uma parceria da autarquia mangualdense com o Jardim Infantil de Vila Garcia
Com o objectivo de promover a partilha de afectos, a Câmara Municipal de Mangualde,
através da Biblioteca Municipal, vai promover um encontro entre crianças e seniores do
concelho. A iniciativa realiza-se no próximo dia 11 de Novembro, pelas 10h00, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.
A acção conta com a realização de uma pequena encenação da Lenda de S. Martinho,
seguida de várias canções alusivas à temática, e destina-se aos idosos dos Lares e Centros
de Dia do concelho. Os pequenos artistas que vão animar o dia são as crianças do Jardim
Infantil de Vila Garcia.

ID: 3866454

Lenda de S. Martinho
Num dia tempestuoso ia São Martinho, valoroso soldado, montado no seu cavalo, quando viu
um mendigo quase nu, tremendo de frio, que lhe estendia a mão suplicante e gelada.
S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a sua mão carinhosamente na do pobre e,
em seguida, com a espada cortou ao meio a sua capa de militar, dando metade ao mendigo.
E, apesar de mal agasalhado e de chover torrencialmente, preparava-se para continuar o seu
caminho, cheio de felicidade.

MANGUALDE: Promover a partilha de afectos

29-10-2011

INTERNET
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Data:

29-10-2011

Título: MANGUALDE: Promover a partilha de afectos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mas, subitamente, a tempestade desfez-se, o céu ficou límpido e um sol de Estio inundou a
terra de luz e calor.

ID: 3866454

Diz-se que Deus, para que não se apagasse da memória dos homens o acto de bondade
praticado pelo Santo, todos os anos, nessa mesma época, cessa por alguns dias o tempo frio
e o céu e a terra sorriem com a bênção dum sol quente e miraculoso.

MANGUALDE: Promover a partilha de afectos

29-10-2011

INTERNET
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Data:

28-10-2011

Título: Formação em “educação parental” em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Formação em “educação parental” em Mangualde
A associação de família FLORIR está a promover um curso de formação subordinado ao
tema “Educação Parental”, que teve início ontem, dia 27 de Outubro, e decorrerá durante
todo o mês de Novembro, num total de 60 horas, nas instalações da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde. A vereadora da Acção Social e Presidente do Conselho
Local de Acção Social da Rede Social de Mangualde, Maria José Coelho, marcou presença
hoje na abertura do curso. Na sessão de abertura estiveram ainda presentes, pela FLORIR,
Helena Azeredo, Presidente da Direcção, Fernando Júlio, Vice-Presidente da Direcção,
Maria João Fonseca, Presidente do Conselho Fiscal e Margarida Chaves, Secretária da
Direcção. Pela entidade formadora, Megaexpansão, esteve Carla Dias.
Esta formação insere-se no eixo “Fomentar a Funcionalidade Familiar”, do Plano de Acção
2011 da Rede Social de Mangualde, e pretende informar e sensibilizar as formandas para a
importância da educação das crianças e jovens no seio da família, de forma a que se tornem
cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios do futuro. Esta formação resulta ainda
da aprovação de uma candidatura da FLORIR à medida 6.1. Formação para a Inclusão do
POPH – Programa Operacional Potencial Humano.

ID: 3866277

A FLORIR (Família, Laços, Origens, Rumos, Interajuda e Rede) é uma associação de
família, com sede em Mangualde, cujos objectivos passam pela criação de uma estrutura de
apoio e partilha que permita às famílias ultrapassar as muitas dificuldades que vão surgindo
relativamente à educação dos filhos e às relações interpessoais familiares, suprindo as
dificuldades sentidas na concretização de algumas acções previstas no Plano de Acção da
Rede Social de Mangualde, nomeadamente as acções de formação parental.
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Formação «Educação Parental» em Mangualde

A associação de família FLORIR está a promover um curso de formação subordinado ao
tema “Educação Parental”, que teve início ontem, dia 27 de Outubro, e decorrerá durante
todo o mês de Novembro, num total de 60 horas, nas instalações da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde. A vereadora da Acção Social e Presidente do Conselho
Local de Acção Social da Rede Social de Mangualde, Maria José Coelho, marcou presença
hoje na abertura do curso. Na sessão de abertura estiveram ainda presentes, pela FLORIR,
Helena Azeredo, Presidente da Direcção, Fernando Júlio, Vice-Presidente da Direcção,
Maria João Fonseca, Presidente do Conselho Fiscal e Margarida Chaves, Secretária da
Direcção. Pela entidade formadora, Megaexpansão, esteve Carla Dias.

ID: 3866284

Esta formação insere-se no eixo “Fomentar a Funcionalidade Familiar”, do Plano de Acção
2011 da Rede Social de Mangualde, e pretende informar e sensibilizar as formandas para a
importância da educação das crianças e jovens no seio da família, de forma a que se tornem
cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios do futuro. Esta formação resulta ainda
da aprovação de uma candidatura da FLORIR à medida 6.1. Formação para a Inclusão do
POPH – Programa Operacional Potencial Humano.
A FLORIR (Família, Laços, Origens, Rumos, Interajuda e Rede) é uma associação de
família, com sede em Mangualde, cujos objectivos passam pela criação de uma estrutura de
apoio e partilha que permita às famílias ultrapassar as muitas dificuldades que vão surgindo
relativamente à educação dos filhos e às relações interpessoais familiares, suprindo as
dificuldades sentidas na concretização de algumas acções previstas no Plano de Acção da
Rede Social de Mangualde, nomeadamente as acções de formação parental.
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Mangualde recebe Seminário «Exportar: um desafio com futuro» Amanhã
Presidente do Município, João Azevedo, presente na sessão de
encerramento pelas 17h40
Numa iniciativa da Associação Empresaria de Mangualde, em parceria com a
Câmara Municipal de Mangualde e a Caixa Geral de Depósitos – Agência de
Mangualde, irá decorrer amanhã (sexta-feira), dia 28 de Outubro, no Auditório da
Biblioteca Municipal de Mangualde, pelas 14h30, o Seminário «EXPORTAR – Um
Desafio com Futuro». O Presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo,
estará presente na sessão de encerramento pelas 17h40.
Este seminário tem como principais objectivos abordar as exportações e a
internacionalização como desígnios nacionais, divulgar mecanismos de apoio e de
financiamento às exportações e dar a conhecer exemplos de sucesso na região.
PROGRAMA:
14h30 – recepção dos participantes
14h45 – sessão de abertura
Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de Mangualde
Rui Carvalho, Gerente da CGD – Agência de Mangualde
15h00 - ENTERPRISE EUROPE NETWORK E O APOIO À
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
PME’S
Luísa Bernardes, CEC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro
15h20 - A BANCA NO APOIO AO FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS
EXPORTADORAS
Pedro Sobral, Gabinete de Comércio Externo da CGD
15h40 - entrega de diplomas da iniciativa formação para empresários (QI PME
CENTRO –
CEC/CCIC)
16h00 - A INFORMÁTICA NO APOIO À LOGÍSTICA DAS EXPORTAÇÕES
Miguel Silva, Gerente da ZEONE – Informática, Lda.
16h20 - sessão de perguntas e respostas
16h30 – coffee-break
16h50 – A INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARTIFER SOLAR, S.A.
Filipe Santos, CFO da Martifer Solar, S.A.
17h10 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA BULGÁRIA
Tsvetka Dineva, Associação para a Cooperação Portugal-Bulgária
(Presença da Governadora e da Vice-Governadora Civil do Distrito de Yambol –
Bulgária)
17h30 - sessão de perguntas e respostas
17h40 - sessão de encerramento
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
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Mangualde: Dia Municipal para a Igualdade
Concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de Mangualde
Com o objectivo de promover a igualdade de género junto da comunidade escolar, a Câmara
Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção Social e Saúde e em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mangualde, assinalou no passado dia 24 de Outubro, na Escola
Secundária Felismina Alcântara, o Dia Municipal para a Igualdade. A acção contou com a
presença da Vereadora da Acção Social, Maria José Coelho.

Foto: DR

ID: 3861190

Os alunos foram alertados para a problemática dos estereótipos de género ainda muito
presentes na nossa sociedade, facto que faz com que rapazes e raparigas se percepcionem
de maneira diferente e sintam algumas restrições ao pleno desenvolvimento das suas
capacidades e interesses.
Nesta acção de sensibilização para a Igualdade de género, e a título ilustrativo desta
problemática, foi exibido o filme “Igualdade de Sexos”, que retracta a Luta das Operárias da
Fábrica Inglesa da Ford, pela igualdade salarial e de direitos. No final, foi anunciado um
concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de Mangualde, dirigido ao 3º
Ciclo e Secundário, a realizar brevemente.
O Dia Municipal para a Igualdade insere-se no âmbito da implementação do Plano para a
Igualdade no Município de Mangualde, como um projecto de intervenção para a mudança.
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Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro» em Mangualde
Numa iniciativa da Associação Empresaria de Mangualde, em parceria com a Câmara
Municipal de Mangualde e a Caixa Geral de Depósitos – Agência de Mangualde, irá decorrer
amanhã (sexta-feira), dia 28 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde,
pelas 14h30, o Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro». O Presidente da
autarquia mangualdense, João Azevedo, estará presente na sessão de encerramento pelas
17h40.

Este seminário tem como principais objectivos abordar as exportações e a
internacionalização como desígnios nacionais, divulgar mecanismos de apoio e de
financiamento às exportações e dar a conhecer exemplos de sucesso na região.

PROGRAMA:
14h30 – recepção dos participantes
14h45 – sessão de abertura
Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de Mangualde
Rui Carvalho, Gerente da CGD – Agência de Mangualde
15h00 – ENTERPRISE EUROPE NETWORK E O APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
PME’S
Luísa Bernardes, CEC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro
ID: 3863026

15h20 – A BANCA NO APOIO AO FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS
Pedro Sobral, Gabinete de Comércio Externo da CGD
15h40 – entrega de diplomas da iniciativa formação para empresários (QI PME CENTRO –
CEC/CCIC)
16h00 – A INFORMÁTICA NO APOIO À LOGÍSTICA DAS EXPORTAÇÕES
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Miguel Silva, Gerente da ZEONE – Informática, Lda.
16h20 – sessão de perguntas e respostas
16h30 – coffee-break
16h50 – A INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARTIFER SOLAR, S.A.
Filipe Santos, CFO da Martifer Solar, S.A.
17h10 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA BULGÁRIA
Tsvetka Dineva, Associação para a Cooperação Portugal-Bulgária
(Presença da Governadora e da Vice-Governadora Civil do Distrito de Yambol – Bulgária)
17h30 – sessão de perguntas e respostas
17h40 – sessão de encerramento

ID: 3863026

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
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MANGUALDE: Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro»
Posted on 10/27/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

APOSTAR NA EXPORTAÇÃO
Numa iniciativa da Associação Empresaria de Mangualde, em parceria com a Câmara
Municipal de Mangualde e a Caixa Geral de Depósitos – Agência de Mangualde, irá decorrer
amanhã (sexta-feira), dia 28 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde,
pelas 14h30, o Seminário «EXPORTAR – Um Desafio com Futuro». O Presidente da
autarquia mangualdense, João Azevedo, estará presente na sessão de encerramento pelas
17h40.
Este seminário tem como principais objectivos abordar as exportações e a
internacionalização como desígnios nacionais, divulgar mecanismos de apoio e de
financiamento às exportações e dar a conhecer exemplos de sucesso na região.

ID: 3863324

PROGRAMA:
14h30 – recepção dos participantes
14h45 – sessão de abertura
Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de Mangualde
Rui Carvalho, Gerente da CGD – Agência de Mangualde
15h00 - ENTERPRISE EUROPE NETWORK E O APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
PME’S
Luísa Bernardes, CEC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro
15h20 - A BANCA NO APOIO AO FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS
Pedro Sobral, Gabinete de Comércio Externo da CGD
15h40 - entrega de diplomas da iniciativa formação para empresários (QI PME CENTRO –
CEC/CCIC)
16h00 - A INFORMÁTICA NO APOIO À LOGÍSTICA DAS EXPORTAÇÕES
Miguel Silva, Gerente da ZEONE – Informática, Lda.
16h20 - sessão de perguntas e respostas
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16h30 – coffee-break
16h50 – A INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARTIFER SOLAR, S.A.
Filipe Santos, CFO da Martifer Solar, S.A.
17h10 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA BULGÁRIA
Tsvetka Dineva, Associação para a Cooperação Portugal-Bulgária
(Presença da Governadora e da Vice-Governadora Civil do Distrito de Yambol – Bulgária)
17h30 - sessão de perguntas e respostas
17h40 - sessão de encerramento
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
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Concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de
Mangualde
Com o objectivo de promover a igualdade de género junto da comunidade escolar,
a Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção Social e Saúde
e em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mangualde, assinalou na
passada segunda-feira (24OUT), na Escola Secundária Felismina Alcântara, o Dia
Municipal para a Igualdade. A acção contou com a presença da Vereadora da
Acção Social, Maria José Coelho.
Os alunos foram alertados para a problemática dos estereótipos de género ainda
muito presentes na nossa sociedade, facto que faz com que rapazes e raparigas
se percepcionem de maneira diferente e sintam algumas restrições ao pleno
desenvolvimento das suas capacidades e interesses.
Nesta acção de sensibilização para a Igualdade de género, e a título ilustrativo
desta problemática, foi exibido o filme “Igualdade de Sexos”, que retracta a Luta
das Operárias da Fábrica Inglesa da Ford, pela igualdade salarial e de direitos. No
final, foi anunciado um concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no
Município de Mangualde, dirigido ao 3º Ciclo e Secundário, a realizar brevemente.
O Dia Municipal para a Igualdade insere-se no âmbito da implementação do Plano
para a Igualdade no Município de Mangualde, como um projecto de intervenção
para a mudança.
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Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
tiveram início
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«Apoiar o património e a cultura é uma forma directa de manter sólidas as raízes
da nossa terra e fomentar a economia local» - João Azevedo
Já se iniciaram os trabalhos de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo, que é
arquitectonicamente uma obra do estilo barroco, do séc. XVIII, classificada como
imóvel de interesse público. O estado de conservação do retábulo e da imaginária
do interior da capela inspirava já a necessidade de cuidados para a sua
salvaguarda. Assim, e de acordo com a sua política de gestão do património
cultural, a Câmara Municipal deu início a esta intervenção.
Após aprovação do processo junto do IGESPAR, através da Direcção Regional de
Cultura do Centro, o restauro está entregue à empresa especializada “Ouro Fino”,
do Mestre em Conservação e Restauro Jorge Pereira. Entretanto, estão a ser
produzidos esforços no sentido de se conseguir um Mecenas que obvie este
custo.
Para o edil mangualdense, João Azevedo, «é essencial saber gerir o nosso
património cultural, criando e fomentando sinergias que potenciem a requalificação
do mesmo», porque «apoiar o património e a cultura é uma forma directa de
manter sólidas as raízes da nossa terra e fomentar a economia local».
O seu interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo Rococó (fase
final do estilo barroco), de onde sobressaem os marmoreados policromados sobre
madeira e uma colunata lateral que anuncia já a tendência que no século XIX vem
a ser a grande característica da arte integrada e da arquitectura, o neoclássico.
Espera-se que a intervenção agora iniciada esteja concluída até ao final do
corrente ano, por altura do Natal

Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo tiveram início

26-10-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

26-10-2011

Título: Mangualde – Património mangualdense alvo de visita de estudo
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional
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Iniciativa contou com o apoio da autarquia
Capela do Rebelo, Igreja Matriz e Necrópole Medieval, Igreja da Misericórdia,
Relógio Velho, Ermida da Nª Senhora do Castelo, ruínas romanas da Raposeira
foram alguns dos espaços visitados
O Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, GAAC, de Coimbra realizou uma visita
de estudo ao património do Concelho de Mangualde, no passado sábado, dia 22
de Outubro. A iniciativa, da autoria daquela instituição de defesa do Património
Cultural, contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Guiado pelos serviços de Gestão e Programação do Património Cultural da
Autarquia, o grupo, composto por 33 elementos, visitou a Capela do Rebelo, Igreja
Matriz e Necrópole Medieval, Igreja da Misericórdia, Relógio Velho, Ermida da Nª
Senhora do Castelo, com vista panorâmica sobre a cidade e a praia artificial e, por
fim, as ruínas romanas da Raposeira.
No final, os visitantes almoçaram num restaurante local, onde puderam assim
também entrar em contacto com o património gastronómico local.
«Potenciar e fomentar visitas ao património cultural da região é um importante
vector para o desenvolvimento local, porque o turismo cultural contribui de uma
forma directa para a economia local», diz fonte da autarquia em comunicado.
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Maria D’Aires expõe em Mangualde

ID: 3859228

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a mostra individual de
pintura de Maria D’Aires, de 3 a 30 de Novembro. Os trabalhos da pintora Maria d’ Aires, que
é uma grande referência na Arte Portuguesa dos nossos dias, estarão então expostos, numa
mostra cuja entrada é livre. Os seus trabalhos assemelham-se, podem mesmo situar-se,
próximo da obra dos expressionistas abstractos.

Maria D’Aires, natural do Alentejo, cursou Pintura na ARCO. Na SNBA, de que é sócia titular,
concluiu o Curso de Pintura e 3ºAno Complementar de Atelier, onde foi aluna dos
professores Jaime Silva e Paiva Raposo. Completou os Cursos de História de Arte do Séc.
XX, com a Professora Dr.ª Cristina Azevedo Tavares e o Curso Temas de Estética e Teorias
da Arte Contemporânea, com o Professor Dr. David Lopes. Frequentou a disciplina de
Gravura no Atelier do Prof. Paiva Raposo.
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A pintora evoluiu em direcção a uma linguagem abstracta de grande intensidade. As suas
linhas geométricas definem secções de cor, evocando os tons locais, do campo, do mar e do
céu, criando-nos a ilusão de que estamos dentro de uma paisagem do Alentejo tão querido
desta pintora. Os seus azuis conferem á sua obra uma sensação de espiritualidade e
liberdade peculiares na sua obra e, os seus quadros têm um carácter tranquilo e místico
apesar dos tons vivos e alegres. A sobreposição de triângulos coloridos sugere velas de
barcos, criando um padrão rítmico e uma sensação de velocidade e de espaço. Feininger
tem influência nesta área da sua obra tal como quando representa a arquitectura urbana
como tema.

Os trabalhos de Maria D’Aires já percorreram o país, através de exposições individuais:
Junta de Turismo da Ericeira (1992/94); Museu Etnográfico de Serpa; (1993); Casa do Povo
de Pias, com Isabel Moreno (1994); Galeria Exclusive – Carnaxide (1995 /96); Casa do
Alentejo, com Deolinda (1995); Bar “Alcool Puro”- Lisboa (1995); Gallery Center – Amoreiras
Shopping – Lisboa (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011); Galeria do
Hotel Sheraton – Lisboa (1998); Auditório Municipal de Vendas Novas (1999); Restaurante
Stasha – Bairro Alto – Lisboa (1996); Galeria do Oeiras Parque (1998); Galeria do Miraflores
Shopping Center (1998); Galeria do Hospital Garcia da Horta – Almada (1998, 1999 e 2005);
Vilamoura Marina Hotel – Vilamoura (1998, 2000, 2001); Tivoli Marinotel – Vilamoura (2003,
2004, 2005 e 2006); Loja S’tana – Sesimbra e Loja S’tana – Portal de Vilamoura; Quinta das
Cruzadas – Centro de Exp. Arte e Multimédia – Linhó – Sintra; Artibingo (2000 e 2001);
Convento dos Cardaes, Lisboa (2001); Artina-loja de Arte – Tavira (2003, 2004 e 2008);
Clube de Golfe da Quinta da Beloura – Sintra (2004); Centro Unesco Porto – Fundação Eng.
António de Almeida (2005); Galeria da Junta de Freguesia do Estoril, Estoril (2005); Anje –
Assoc. Nacional de Jovens Empresários – Porto (2006); Casino de Vilamoura – Vilamoura
(2006). Painel Hall de Entrada da Casa Beatriz Gambôa em Boavista dos Pinheiros (2007);
Casa André Pilarte – Tavira (2008 2010 e 2011); Clube Serpense – Serpa (2008 e 2009);
Ordem dos Médicos – Casa do Médico de S. Rafael – Sines (2009 e 2010); Galeria Orlando
de Morais – Ericeira (2008/2009). Galeria Jaime Lobo e Silva – Ericeira (2010); Galeria da
Biblioteca Municipal de Sesimbra (2011); Galeria da Biblioteca Municipal de Mangualde
(2011). E muitos outros locais acolheram os seus trabalhos, em mostras colectivas.

Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário:
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Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00

ID: 3859228

Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Mostra de Pintura: Maria D’aires Expõe em Mangualde
Quarta, 26 Outubro 2011 12:00 | Arte e Cultura

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a mostra individual de
pintura de Maria D’Aires, de 3 a 30 de Novembro. Os trabalhos da pintora Maria d’ Aires, que
é uma grande referência na Arte Portuguesa dos nossos dias, estarão então expostos, numa
mostra cuja entrada é livre. Os seus trabalhos assemelham-se, podem mesmo situar-se,
próximo da obra dos expressionistas abstractos.
Maria D’Aires, natural do Alentejo, cursou Pintura na ARCO. Na SNBA, de que é sócia titular,
concluiu o Curso de Pintura e 3ºAno Complementar de Atelier, onde foi aluna dos
professores Jaime Silva e Paiva Raposo. Completou os Cursos de História de Arte do Séc.
XX, com a Professora Dr.ª Cristina Azevedo Tavares e o Curso Temas de Estética e Teorias
da Arte Contemporânea, com o Professor Dr. David Lopes. Frequentou a disciplina de
Gravura no Atelier do Prof. Paiva Raposo.

ID: 3859224

A pintora evoluiu em direcção a uma linguagem abstracta de grande intensidade. As suas
linhas geométricas definem secções de cor, evocando os tons locais, do campo, do mar e do
céu, criando-nos a ilusão de que estamos dentro de uma paisagem do Alentejo tão querido
desta pintora. Os seus azuis conferem á sua obra uma sensação de espiritualidade e
liberdade peculiares na sua obra e, os seus quadros têm um carácter tranquilo e místico
apesar dos tons vivos e alegres. A sobreposição de triângulos coloridos sugere velas de
barcos, criando um padrão rítmico e uma sensação de velocidade e de espaço. Feininger
tem influência nesta área da sua obra tal como quando representa a arquitectura urbana
como tema.
Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Património mangualdense alvo de visita de estudo

O Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, GAAC, de Coimbra realizou
uma visita de estudo ao património do Concelho de Mangualde, no passado sábado, dia 22
de Outubro. A iniciativa, da autoria daquela instituição de defesa do Património Cultural,
contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Guiado pelos serviços de Gestão e Programação do Património Cultural da Autarquia, o
grupo, composto por 33 elementos, visitou a Capela do Rebelo, Igreja Matriz e Necrópole
Medieval, Igreja da Misericórdia, Relógio Velho, Ermida da Nª Senhora do Castelo, com vista
panorâmica sobre a cidade e a praia artificial e, por fim, as ruínas romanas da Raposeira.

ID: 3861195

No final, os visitantes almoçaram num restaurante local, onde puderam assim também entrar
em contacto com o património gastronómico local. Potenciar e fomentar visitas ao património
cultural da região é um importante vector para o desenvolvimento local, porque o turismo
cultural contribui de uma forma directa para a economia local.

Património mangualdense alvo de visita de estudo
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Orçamento do Estado coloca Câmara de Arganil no "vermelho"
Leituras : 162
Terça, 25 Outubro 2011 00:03 Rebelo de Sousa Tavares
A Câmara Municipal de Arganil é uma das 103 câmaras que o Orçamento de Estado (OE),
para o próximo ano, coloca no vermelho, uma vez que fixa novo limite ao endividamento das
autarquias: passou de 125% do montante de um conjunto de receitas (entre elas impostos
municipais e transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro) para 62,5% desse total.

ID: 3857229

Para além de Arganil, fica também em endividamento excessivo, por causa do OE de 2012, o
Município da Lousã. Com endividamento excessivo agravado estão os municípios de Seia,
Tábua e Vila Nova de Poiares.

Segundo dados da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), de repente,
103 autarquias, um terço das 308 Câmaras municipais, sem terem aumentado a dívida
pública e com as contas em ordem, ficaram em incumprimento. Significa que em 2012 terão
de pagar faturas adicionais, com que não contavam. Para o fazerem, esses municípios terão
de subtrair a verba a outros fins. E caso o não façam, o poder central cortará no ano seguinte
a transferência de montante equivalente.
As Câmaras agora no vermelho juntam-se às 76 que já estavam acima dos limites de
endividamento - e por lá vão continuar, mas com mais encargos por liquidar.

Municípios em endividamento excessivo por causa do OE de 2012
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Albufeira, Alcochete, Aljustrel, Almeida, Alvaiázere, Amares, Angra do Heroísmo, Arcos de
Valdevez, Arganil, Arraiolos, Arruda dos Vinhos, Avis, Azambuja, Barcelos, Barrancos,
Barreiro, Beja, Bombarral, Cabeceiras de Basto, Câmara de Lobos, Caminha, Cantanhede,
Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Chamusca, Chaves, Entroncamento, Estarreja,
Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Funchal, Golegã, Gondomar,
Gouveia, Grândola, Guarda, Horta, Lagos, Lisboa, Lousã, Madalena, Maia, Manteigas,
Mértola, Mira, Miranda do Corvo, Moita, Monção, Monforte, Nisa, Óbidos, Odivelas, Olhão,
Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Ourém, Palmela, Paredes de Coura, Penafiel, Penela,
Peniche, Peso da Régua, Pinhel, Ponta do Sol, Ponte da Barca, Porto de Mós, Porto Moniz,
Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Ribeira de Pena, Rio Maior, Sabugal, Santa Maria da
Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santiago do Cacém, São João da Pesqueira,
São Pedro do Sul, Santiago do Cacém, Serpa, Sertã, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sobral de
Monte Agraço, Soure, Sousel, Tomar, Valença, Valpaços, Velas, Vidigueira, Vila de Rei, Vila
do Bispo, Vila do Conde, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Paiva,
Vila Praia da Vitória, Vila Real de Santo António, Vila Verde e Vila Viçosa.

Municípios com endividamento excessivo agravado pelo OE de 2012

ID: 3857229

Alandroal, Alcanena, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Alpiarça, Ansião, Aveiro, Borba,
Calheta (Açores), Castanheira de Pera, Castelo de Paiva, Celorico da Beira, Celorico de
Basto, Espinho, Faro, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Freixo de
Espada à Cinta, Fundão, Ílhavo, Lagoa (Açores), Lajes do Pico, Lamego, Loulé, Lourinhã,
Macedo de Cavaleiros, Machico, Mangualde, Marco de Canaveses, Meda, Melgaço, Mesão
Frio, Miranda do Douro, Mirandela, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Montemor-oVelho, Mourão, Murça, Nazaré, Nelas, Nordeste, Oliveira de Azeméis, Ourique, Paços de
Ferreira, Penamacor, Portalegre, Povoação, Reguengos de Monsaraz, Ribeira Grande,
Santa Comba Dão, Santa Cruz, Santana, São Roque do Pico, Sardoal, Seia, Sines, Tábua,
Tabuaço, Tarouca, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Vagos, Vale de Cambra,
Valongo, Vendas Novas, Vila Franca do Campo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de
Poiares, Vizela e Vouzela.
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Mangualde – BV recolhem electrodomésticos em fim de vida para
comprar ambulância

ID: 3857141

No âmbito de um projecto de cariz social e com o objectivo de sensibilizar a
comunidade para o esforço global da reciclagem e valorização dos resíduos, os
Bombeiros Voluntários de Mangualde estão a recolher equipamentos eléctricos e
electrónicos, pilhas e acumuladores portáteis em fim de vida.
A recolha engloba velhos electrodomésticos, aparelhos electrónicos avariados,
pilhas usadas entre outros e decorre até 31 de Dezembro de 2011.
«Com a ajuda de toda a comunidade, no nosso quartel não vai faltar energia, e há
lugar para uma nova ambulância de transporte de doentes», diz fonte da
organização da iniciativa

Mangualde – BV recolhem electrodomésticos em fim de vida para comprar ambulância
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Mangualde – Abertas inscrições para II encontro nacional de UMM’S

ID: 3857157

Dia 30 de Outubro, das 8h30 às 18h00. Um passeio todo-o-terreno pelas encostas
do Rio Dão.
Conviver com amantes desta marca portuguesa e divulgar pontos de interesse no
concelho de Mangualde são os objectivos.
O Rancho Folclórico "Os rouxinóis do Dão" organiza pela segunda vez um
encontro nacional de UMM´s. À semelhança do I Encontro, são esperados cerca
de 30 jipes vindos de todos os pontos do país. O intuito deste passeio todo-oterreno pelas encostas do Rio Dão é conviver com amantes desta marca
portuguesa e divulgar pontos de interesse no concelho de Mangualde. Este II
Encontro Nacional está agendado para o próximo dia 30 de Outubro,
Domingo, entre as 8h30 e as 18h00, e conta com o apoio da autarquia
mangualdense.
Para inscrições e mais informações: encontroumm@gmail.com ; 926 661 882 e
967 776 238.
Programa:
8h30 | Recepção aos participantes
9h00 | Saída junto da associação para percorrer trilhos do concelho
12h30 | Almoço nas instalações do Rancho Folclórico
13h30 | Visita ao único moinho de água ainda a laborar nas margens do rio Dão
15h00 | Visita à capela da Sr.ª da Cabeça e Convento de Maceira Dão
17h00 | Pista livre de obstáculos
18h00 | Lanche e entrega de lembranças a todos os participantes

Mangualde – Abertas inscrições para II encontro nacional de UMM’S
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Mangualde: Início das obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
«Apoiar o património e a cultura é uma forma directa de manter sólidas as raízes da
nossa terra e fomentar a economia local» – João Azevedo.

ID: 3866279

Já se iniciaram os trabalhos de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo, que é
arquitectonicamente uma obra do estilo barroco, do séc. XVIII, classificada como imóvel de
interesse público.

O estado de conservação do retábulo e da imaginária do
interior da capela inspirava já a necessidade de cuidados para a sua salvaguarda. Assim, e
de acordo com a sua política de gestão do património cultural, a Câmara Municipal deu início
a esta intervenção. Após aprovação do processo junto do IGESPAR, através da Direcção
Regional de Cultura do Centro, o restauro está entregue à empresa especializada “Ouro
Fino”, do Mestre em Conservação e Restauro Jorge Pereira. Entretanto, estão a ser
produzidos esforços no sentido de se conseguir um Mecenas que obvie este custo.
Para o edil mangualdense, «é essencial saber gerir o nosso património cultural, criando e
fomentando sinergias que potenciem a requalificação do mesmo», porque «apoiar o
património e a cultura é uma forma directa de manter sólidas as raízes da nossa terra e
fomentar a economia local», sublinhou ainda João Azevedo.

Mangualde: Início das obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
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O seu interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo Rococó (fase final do
estilo barroco), de onde sobressaem os marmoreados policromados sobre madeira e uma
colunata lateral que anuncia já a tendência que no século XIX vem a ser a grande
característica da arte integrada e da arquitectura, o neoclássico.

ID: 3866279

A intervenção agora iniciada espera-se que esteja concluída até ao final do corrente ano, por
altura do Natal

Mangualde: Início das obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
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Mangualde: Património alvo de visita de estudo
Capela do Rebelo, Igreja Matriz e Necrópole Medieval, Igreja da Misericórdia, Relógio
Velho, Ermida da Nª Senhora do Castelo, ruínas romanas da Raposeira, …
O Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, GAAC, de Coimbra realizou uma visita de estudo
ao património do Concelho de Mangualde, no passado sábado, dia 22 de Outubro. A
iniciativa, da autoria daquela instituição de defesa do Património Cultural, contou com o apoio
da Câmara Municipal de Mangualde.

Guiado pelos serviços de Gestão e Programação do Património
Cultural da Autarquia, o grupo, composto por 33 elementos, visitou a Capela do Rebelo,
Igreja Matriz e Necrópole Medieval, Igreja da Misericórdia, Relógio Velho, Ermida da Nª
Senhora do Castelo, com vista panorâmica sobre a cidade e a praia artificial e, por fim, as
ruínas romanas da Raposeira.

ID: 3866293

No final, os visitantes almoçaram num restaurante local, onde puderam assim também entrar
em contacto com o património gastronómico local. Potenciar e fomentar visitas ao património
cultural da região é um importante vector para o desenvolvimento local, porque o turismo
cultural contribui de uma forma directa para a economia local.

Mangualde: Património alvo de visita de estudo
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DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
Colocado por Noticias em Outubro 25, 2011 0 Comentários

Concurso para a criação do Logótipo da Igualdade
no Município de Mangualde
Com o objectivo de promover a igualdade de género junto da comunidade escolar, a Câmara
Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção Social e Saúde e em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mangualde, assinalou ontem, dia 24 de Outubro, na Escola
Secundária Felismina Alcântara, o Dia Municipal para a Igualdade. A acção contou com a
presença da Vereadora da Acção Social, Maria José Coelho.
Os alunos foram alertados para a problemática dos estereótipos de género ainda muito
presentes na nossa sociedade, facto que faz com que rapazes e raparigas se percepcionem
de maneira diferente e sintam algumas restrições ao pleno desenvolvimento das suas
capacidades e interesses.

ID: 3859002

Nesta acção de sensibilização para a Igualdade de género, e a título ilustrativo desta
problemática, foi exibido o filme “Igualdade de Sexos”, que retracta a Luta das Operárias da
Fábrica Inglesa da Ford, pela igualdade salarial e de direitos. No final, foi anunciado um
concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de Mangualde, dirigido ao 3º
Ciclo e Secundário, a realizar brevemente.
O Dia Municipal para a Igualdade insere-se no âmbito da implementação do Plano para a
Igualdade no Município de Mangualde, como um projecto de intervenção para a mudança.

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
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Concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de Mangualde

Com o objectivo de promover a igualdade de género junto da
comunidade escolar, a Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção
Social e Saúde e em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mangualde, assinalou
ontem, dia 24 de Outubro, na Escola Secundária Felismina Alcântara, o Dia Municipal para a
Igualdade. A acção contou com a presença da Vereadora da Acção Social, Maria José
Coelho.
Os alunos foram alertados para a problemática dos estereótipos de género ainda muito
presentes na nossa sociedade, facto que faz com que rapazes e raparigas se percepcionem
de maneira diferente e sintam algumas restrições ao pleno desenvolvimento das suas
capacidades e interesses.
Nesta acção de sensibilização para a Igualdade de género, e a título ilustrativo desta
problemática, foi exibido o filme “Igualdade de Sexos”, que retracta a Luta das Operárias da
Fábrica Inglesa da Ford, pela igualdade salarial e de direitos. No final, foi anunciado um
concurso para a criação do Logótipo da Igualdade no Município de Mangualde, dirigido ao 3º
Ciclo e Secundário, a realizar brevemente.

ID: 3859005

O Dia Municipal para a Igualdade insere-se no âmbito da implementação do Plano para a
Igualdade no Município de Mangualde, como um projecto de intervenção para a mudança
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Maria D’Aires expõe em Mangualde

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a mostra individual de
pintura de Maria D’Aires, de 3 a 30 de Novembro. Os trabalhos da pintora Maria d’ Aires, que
é uma grande referência na Arte Portuguesa dos nossos dias, estarão então expostos, numa
mostra cuja entrada é livre. Os seus trabalhos assemelham-se, podem mesmo situar-se,
próximo da obra dos expressionistas abstractos.
Maria D’Aires, natural do Alentejo, cursou Pintura na ARCO. Na SNBA, de que é sócia titular,
concluiu o Curso de Pintura e 3ºAno Complementar de Atelier, onde foi aluna dos
professores Jaime Silva e Paiva Raposo. Completou os Cursos de História de Arte do Séc.
XX, com a Professora Dr.ª Cristina Azevedo Tavares e o Curso Temas de Estética e Teorias
da Arte Contemporânea, com o Professor Dr. David Lopes. Frequentou a disciplina de
Gravura no Atelier do Prof. Paiva Raposo.

ID: 3859007

A pintora evoluiu em direcção a uma linguagem abstracta de grande intensidade. As suas
linhas geométricas definem secções de cor, evocando os tons locais, do campo, do mar e do
céu, criando-nos a ilusão de que estamos dentro de uma paisagem do Alentejo tão querido
desta pintora. Os seus azuis conferem á sua obra uma sensação de espiritualidade e
liberdade peculiares na sua obra e, os seus quadros têm um carácter tranquilo e místico
apesar dos tons vivos e alegres. A sobreposição de triângulos coloridos sugere velas de
barcos, criando um padrão rítmico e uma sensação de velocidade e de espaço. Feininger
tem influência nesta área da sua obra tal como quando representa a arquitectura urbana
como tema.
Os trabalhos de Maria D’Aires já percorreram o país, através de exposições individuais:
Junta de Turismo da Ericeira (1992/94); Museu Etnográfico de Serpa; (1993); Casa do Povo
de Pias, com Isabel Moreno (1994); Galeria Exclusive – Carnaxide (1995 /96); Casa do
Alentejo, com Deolinda (1995); Bar “Alcool Puro”- Lisboa (1995); Gallery Center – Amoreiras
Shopping – Lisboa (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011); Galeria do
Hotel Sheraton – Lisboa (1998); Auditório Municipal de Vendas Novas (1999); Restaurante
Stasha – Bairro Alto – Lisboa (1996); Galeria do Oeiras Parque (1998); Galeria do Miraflores
Shopping Center (1998); Galeria do Hospital Garcia da Horta – Almada (1998, 1999 e 2005);
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Vilamoura Marina Hotel – Vilamoura (1998, 2000, 2001); Tivoli Marinotel – Vilamoura (2003,
2004, 2005 e 2006); Loja S’tana – Sesimbra e Loja S’tana – Portal de Vilamoura; Quinta das
Cruzadas – Centro de Exp. Arte e Multimédia – Linhó – Sintra; Artibingo (2000 e 2001);
Convento dos Cardaes, Lisboa (2001); Artina-loja de Arte – Tavira (2003, 2004 e 2008);
Clube de Golfe da Quinta da Beloura – Sintra (2004); Centro Unesco Porto – Fundação Eng.
António de Almeida (2005); Galeria da Junta de Freguesia do Estoril, Estoril (2005); Anje –
Assoc. Nacional de Jovens Empresários – Porto (2006); Casino de Vilamoura – Vilamoura
(2006). Painel Hall de Entrada da Casa Beatriz Gambôa em Boavista dos Pinheiros (2007);
Casa André Pilarte – Tavira (2008 2010 e 2011); Clube Serpense – Serpa (2008 e 2009);
Ordem dos Médicos – Casa do Médico de S. Rafael – Sines (2009 e 2010); Galeria Orlando
de Morais – Ericeira (2008/2009). Galeria Jaime Lobo e Silva – Ericeira (2010); Galeria da
Biblioteca Municipal de Sesimbra (2011); Galeria da Biblioteca Municipal de Mangualde
(2011). E muitos outros locais acolheram os seus trabalhos, em mostras colectivas.

ID: 3859007

Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Orçamento do Estado atira 103 câmaras para o 'vermelho'
Sem terem somado um euro à dívida, um terço dos municípios do país ficam por via
administrativa em situação de endividamento excessivo. Clique para visitar o dossiê
Orçamento do Estado 2012
Paulo Paixão (www.expresso.pt)
18:25 Segunda feira, 24 de outubro de 2011

Imagine que entra numa autoestrada e, apesar da pressa, nunca ultrapassa os 120 km/h.
Porém, ao chegar ao destino é autuado por excesso de velocidade. Ante a sua surpresa, um
polícia explica-lhe que a meio da viagem o Código da Estrada foi alterado, tendo o limite
máximo ficado, por exemplo, nos 60 km/h.
Uma história arrevesada? Certamente, mas uma coisa parecida está a acontecer a um terço
das 308 Câmaras municipais, segundo dados da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP), a que o Expresso teve acesso.
Sem terem aumentado a dívida pública, de repente 103 autarquias com as contas em ordem
ficaram em incumprimento. Significa que em 2012 terão de pagar faturas adicionais, com que
não contavam.
Culpa é do novo Orçamento

Para o fazerem, esses municípios terão de subtrair a verba a outros fins. E caso o não
façam, o poder central cortará no ano seguinte a transferência de montante equivalente.

ID: 3857013

As Câmaras agora no vermelho juntam-se às 76 que já estavam acima dos limites de
endividamento - e por lá vão continuar, mas com mais encargos por liquidar.
Tudo acontece por causa do Orçamento do Estado para o próximo ano, que fixa novo limite
ao endividamento das autarquias: passou de 125% do montante de um conjunto de receitas
(entre elas impostos municipais e transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro) para
62,5% desse total.
Municípios em endividamento excessivo por causa do OE de 2012
Albufeira, Alcochete, Aljustrel, Almeida, Alvaiázere, Amares, Angra do Heroísmo, Arcos de
Valdevez, Arganil, Arraiolos, Arruda dos Vinhos, Avis, Azambuja, Barcelos, Barrancos,
Barreiro, Beja, Bombarral, Cabeceiras de Basto, Câmara de Lobos, Caminha, Cantanhede,
Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Chamusca, Chaves, Entroncamento, Estarreja,
Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Funchal, Golegã, Gondomar,
Gouveia, Grândola, Guarda, Horta, Lagos, Lisboa, Lousã, Madalena, Maia, Manteigas,
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Mértola, Mira, Miranda do Corvo, Moita, Monção, Monforte, Nisa, Óbidos, Odivelas, Olhão,
Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Ourém, Palmela, Paredes de Coura, Penafiel, Penela,
Peniche, Peso da Régua, Pinhel, Ponta do Sol, Ponte da Barca, Porto de Mós, Porto Moniz,
Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Ribeira de Pena, Rio Maior, Sabugal, Santa Maria da
Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santiago do Cacém, São João da Pesqueira,
São Pedro do Sul, Santiago do Cacém, Serpa, Sertã, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sobral de
Monte Agraço, Soure, Sousel, Tomar, Valença, Valpaços, Velas, Vidigueira, Vila de Rei, Vila
do Bispo, Vila do Conde, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Paiva,
Vila Praia da Vitória, Vila Real de Santo António, Vila Verde e Vila Viçosa.

ID: 3857013

Municípios com endividamento excessivo agravado pelo OE de 2012
Alandroal, Alcanena, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Alpiarça, Ansião, Aveiro, Borba,
Calheta (Açores), Castanheira de Pera, Castelo de Paiva, Celorico da Beira, Celorico de
Basto, Espinho, Faro, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Freixo de
Espada à Cinta, Fundão, Ílhavo, Lagoa (Açores), Lajes do Pico, Lamego, Loulé, Lourinhã,
Macedo de Cavaleiros, Machico, Mangualde, Marco de Canaveses, Meda, Melgaço, Mesão
Frio, Miranda do Douro, Mirandela, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Montemor-oVelho, Mourão, Murça, Nazaré, Nelas, Nordeste, Oliveira de Azeméis, Ourique, Paços de
Ferreira, Penamacor, Portalegre, Povoação, Reguengos de Monsaraz, Ribeira Grande,
Santa Comba Dão, Santa Cruz, Santana, São Roque do Pico, Sardoal, Seia, Sines, Tábua,
Tabuaço, Tarouca, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Vagos, Vale de Cambra,
Valongo, Vendas Novas, Vila Franca do Campo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de
Poiares, Vizela e Vouzela.
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Mangualde recebe "Leituras Enfeitiçadas" na noite de Halloween
Segunda, 24 Outubro 2011 17:00 | Arte e Cultura

A leitura será enfeitiçada no dia 31 de Outubro (Halloween). A Câmara Municipal de
Mangualde e a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves apresentam, pelas 20h30, as
«Leituras Enfeitiçadas». Trata-se de uma actividade de promoção da leitura cujo tema é
baseado no Halloween. A acção dirige-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e
os 12 anos, acompanhadas pelos pais. Assim, este ano, a noite de 31 de Outubro será
preenchida com filmes, danças, leitura de contos, jogos, magia e muitas diabruras.
«Leituras Enfeitiçadas» será uma actividade de promoção da leitura, que tem como objectivo
aproximar o público dos livros, nomeadamente, dos contos tradicionais e outros que nos
transportam através do imaginário para o mundo da magia. A actividade tem como ponto de
partida 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.. Os Estados Unidos popularizaram a comemoração com as famosas
abóboras e a frase Gostosuras ou Travessuras. A partir desta temática, a biblioteca procura
tirar partido do mundo dos contos da literatura infantil e juvenil muitos deles envolvendo
personagens mágicas, bruxas e feiticeiros.

ID: 3857027

A noite será encerrada com o desafio da “Doçura ou travessura” aos bairros próximos da
Biblioteca.
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«Aprender em Festa» em Mangualde

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, de 24 a 28 de Outubro, mais uma edição
do projecto «Aprender em Festa». A iniciativa, promovida pelo Cine Clube de Viseu em
parceria com Câmara Municipal de Mangualde, apresenta um programa diversificado de
sessões de cinema de animação dirigidas aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário.
«Aprender em Festa», destinada a alunos, professores, educadores e outros agentes
educativos, realiza-se no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Animação.

ID: 3852983

Nos dias 24 e 25, serão realizadas sessões à medida dos mais pequenos (alunos 1º ciclo),
recheadas de pequenas histórias de animação, cheias de lirismo e fantasia. A duração das
sessões é de 52 minutos e contempla as seguintes curtas-metragens:

x
x
x
x
x
x
x
x
x

FOXY & MEG de André Letria (Portugal)
FLUFFY MCLOUD de Conor Finnagan (Irlanda)
WHISTLELESS de Siri Melchior (Dinamarca)
REPITU de Jana Richtmeyer (Alemanha)
GINJAS de Zepe e Humberto Santana (Portugal)
LES BALLONS NE REVIENNENT JAMAIS, de Cecília Marreiros Marun (Bélgica)
SALTINHO A MADRID, de Luís da Matta Almeida (Portugal)
DODU de José Miguel Ribeiro (Portugal)
THE LOST THING de Andrew Ruhemann & Shaun Tan (Austrália)
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Nos dias 26 e 27, os alunos do 2º e 3º ciclos vão ter a oportunidade de assistir à
apresentação dos filmes premiados no E-Magiciens, um festival de cinema de animação
digital, que premeia os melhores filmes provenientes das melhores escolas de animação do
mundo. A duração é de 60 minutos e contempla as seguintes curtas-metragens:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MORTYS de Gaëlle Lebegue, Mathieu Vidal, Aurélien Ronceray-peslin e Nicolas
Villeneuve
MORTYS, Gaëlle Lebegue, Mathieu Vidal, Aurélien Ronceray-peslin e Nicolas
Villeneuve
STANLEY PICKLE, Victoria Mather
SZOFITA LAND, Zsofia Tari, Hungria
D’UNE RARE CRUDITÉ, Emilien Davaud, Jérémy Mougel e Marion Szymczak
CONDAMNÉ À VIE, Hannah Letaïf e Vincent Carretey
TELEGRAPHICS, Antoine Delacharlery, Lena Schneider, Léopold Parent e Thomas
Thibault
LOOM, Ilija Brunck e Jan Bitzer
RENE’S WORLD PHYSIQUES, Renaud Jaillette
L’OEIL DE PAON, Gerlando Infuso

ID: 3852983

A iniciativa termina no dia 28 com a apresentação do documentário assinado pelo mítico
artista de rua Banksy, que traça a história do movimento street culture. O filme segue vários
artistas, alguns dos quais considerados hoje estrelas, entre os quais o próprio Banksy que
apesar do anonimato é um dos mais famosos artistas britânicos, ao mesmo tempo que
perspectiva o valor da arte e o que é ou não considerado autêntico hoje em dia. Esta última
sessão, com duração de 86 minutos, destina-se aos alunos do secundário.

O projecto “Cinema para as escolas” marca, desde 1999, a acção do Cine Clube de Viseu na
comunidade escolar de todo o distrito e a sua forma de relacionamento com milhares de
participantes nas diversas actividades. Através de projectos e acções de formação que
enquadram a linguagem cinematográfica e as novas tecnologias da informação, exploram-se
as possibilidades educativas de uma cultura que se antecipa e muitas vezes ultrapassa a
educação escolar.
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As sessões realizar-se-ão em horário ainda a definir e as inscrições, abertas às escolas (e a
decorrer nas mesmas), têm um custo de 1€ por aluno.
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Mangualde - «Aprender em Festa» - Autarquia e Cine Clube
promovem sessões de cinema de animação
De 24 a 28 de Outubro. Sessões de cinema de animação dirigidas aos alunos
do 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário decorrem na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, de 24 a 28 de Outubro, mais
uma edição do projecto «Aprender em Festa». A iniciativa, promovida pelo Cine
Clube de Viseu em parceria com Câmara Municipal de Mangualde, apresenta um
programa diversificado de sessões de cinema de animação dirigidas aos alunos
do 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário. «Aprender em Festa», destinada a alunos,
professores, educadores e outros agentes educativos, realiza-se no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Animação.
Nos dias 24 e 25, serão realizadas sessões à medida dos mais pequenos (alunos
1º ciclo), recheadas de pequenas histórias de animação, cheias de lirismo e
fantasia. A duração das sessões é de 52 minutos e contempla as seguintes curtasmetragens:
FOXY & MEG de André Letria (Portugal)
FLUFFY MCLOUD de Conor Finnagan (Irlanda)
WHISTLELESS de Siri Melchior (Dinamarca)
REPITU de Jana Richtmeyer (Alemanha)
GINJAS de Zepe e Humberto Santana (Portugal)
LES BALLONS NE REVIENNENT JAMAIS, de Cecília Marreiros Marun (Bélgica)
SALTINHO A MADRID, de Luís da Matta Almeida (Portugal)
DODU de José Miguel Ribeiro (Portugal)
THE LOST THING de Andrew Ruhemann & Shaun Tan (Austrália)
Nos dias 26 e 27, os alunos do 2º e 3º ciclos vão ter a oportunidade de assistir à
apresentação dos filmes premiados no E-Magiciens, um festival de cinema de
animação digital, que premeia os melhores filmes provenientes das melhores
escolas de animação do mundo. A duração é de 60 minutos e contempla as
seguintes curtas-metragens:
MORTYS de Gaëlle Lebegue, Mathieu Vidal, Aurélien Ronceray-peslin e Nicolas
Villeneuve
MORTYS, Gaëlle Lebegue, Mathieu Vidal, Aurélien Ronceray-peslin e Nicolas
Villeneuve
STANLEY PICKLE, Victoria Mather
SZOFITA LAND, Zsofia Tari, Hungria
D’UNE RARE CRUDITÉ, Emilien Davaud, Jérémy Mougel e Marion Szymczak
CONDAMNÉ À VIE, Hannah Letaïf e Vincent Carretey
TELEGRAPHICS, Antoine Delacharlery, Lena Schneider, Léopold Parent e
Thomas Thibault
LOOM, Ilija Brunck e Jan Bitzer
RENE’S WORLD PHYSIQUES, Renaud Jaillette
L’OEIL DE PAON, Gerlando Infuso
A iniciativa termina no dia 28 com a apresentação do documentário assinado pelo
mítico artista de rua Banksy, que traça a história do movimento street culture. O
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filme segue vários artistas, alguns dos quais considerados hoje estrelas, entre os
quais o próprio Banksy que apesar do anonimato é um dos mais famosos artistas
britânicos, ao mesmo tempo que perspectiva o valor da arte e o que é ou não
considerado autêntico hoje em dia. Esta última sessão, com duração de 86
minutos, destina-se aos alunos do secundário.
O projecto "Cinema para as escolas" marca, desde 1999, a acção do Cine Clube
de Viseu na comunidade escolar de todo o distrito e a sua forma de
relacionamento com milhares de participantes nas diversas actividades. Através
de projectos e acções de formação que enquadram a linguagem cinematográfica e
as novas tecnologias da informação, exploram-se as possibilidades educativas de
uma cultura que se antecipa e muitas vezes ultrapassa a educação escolar.
As sessões realizar-se-ão em horário ainda a definir e as inscrições, abertas às
escolas (e a decorrer nas mesmas), têm um custo de 1€ por aluno.
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Mangualde – Autarquia recebeu Atleta Cátia Almeida e Treinador João
Amaral
«É um orgulho para todos os mangualdenses as conquistas desta atleta
mangualdense e do seu treinador» - referiu João Azevedo.
De 24 de Setembro a 4 de Outubro, decorreram em Liguria, na Itália, os «3ºs
Global Games Campeonato do Mundo de Desporto Adaptado» e Mangualde
esteve representado, no atletismo, através da Casa do Povo de Mangualde com a
atleta Cátia Almeida e o seu treinador. Para assinalar e enaltecer as suas
conquistas, João Azevedo, Presidente da Autarquia Mangualde, recebeu-os no
Salão Nobre.
«É um orgulho para todos os mangualdenses as conquistas de Cátia Almeida e do
seu treinador, é sem dúvida um marco para a região», referiu João Azevedo
salientando «o excelente trabalho do treinador João Amaral, agora campeão do
mundo, que tem também ele levado o nome de Mangualde além-fronteiras».
A atleta mangualdense conquistou importantes marcos nesta prova:
· 1500 Metros - 9º atingindo o mínimo A dos Jogos Paralímpicos
· 5000 Metros – 4º atingindo o recorde nacional
· 3000 Metros – 6º lugar
· 800 Metros – 5º lugar atingindo o recorde pessoal
· Estafeta 4x100 – fez parte da equipa nacional atingindo o 4º lugar
· Estafeta 4x400 - fez parte da equipa nacional atingindo o 4º lugar
Colectivamente, Portugal foi campeão do mundo em feminino e masculino
“Selecção Nacional Desporto Adaptado – Atletismo - Campeões do Mundo Liguria
- Itália 2011”.
O treinador campeão do mundo, João Amaral, referiu ainda, «a prestação da
minha atleta foi brilhante! Atingiu os mínimos A para os Jogos Paralímpicos 2012,
em Londres, que foi a nossa principal aposta e realizada com mestria pela atleta.
Nos 5000 metros atingiu o recorde Nacional e nos 800 metros passou à final com
recorde pessoal». Sublinhou que o «próximo objectivo», ainda deste ano, «será
lutar por uma medalha no Campeonato da Europa de Meia Maratona, que se
realizará em Portugal, na Nazaré a 13 de Novembro. Para 2012, o grande
objectivo é lutar, pelo menos, por uma medalha nos Jogos Paralímpicos».
NOMEADA PARA ATLETA DO ANO DE DESPORTO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA/ATLETISMO
De realçar que a atleta Cátia Almeida irá estar presente na 16ª Gala de Desporto,
que se realizará no Casino do Estoril a 8 de Novembro - a CONFEDERAÇÃO DO
DESPORTO DE PORTUGAL volta a organizar no Casino Estoril a GALA DO
DESPORTO, uma iniciativa que visa destacar e premiar os Atletas, Técnicos e
Dirigentes com significativos contributos dados ao Desporto -, tendo sido nomeada
para Atleta do Ano de DESPORTO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA/ATLETISMO.
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Mangualde recebe formação em «Animação em Lares e Centros de
Dia»

ID: 3853147

Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso
iniciou-se mais uma formação em «Animação em lares e Centros de Dia». Maria
José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de
Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de Mangualde,
esteve presente na abertura do curso.
Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de
forma a melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu
esta semana início a mais uma formação em “Animação em Lares e Centros de
Dia”.
Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da
Acção Social de Mangualde.
Destinado aos colaboradores do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, este
projecto decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de
Mangualde, no Eixo de Intervenção “Fomentar o Envelhecimento Protegido”.
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Mangualde: ” Animação em lares e centros de dia “
Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso iniciou-se mais
uma formação.
Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de forma a
melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de Mangualde, em
parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu esta segunda-feira início a
mais uma formação em “Animação em Lares e Centros de Dia”.

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho,
Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho
Local da Acção Social de Mangualde.

ID: 3852973

Destinado aos colaboradores do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, este projecto
decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de
Intervenção “Fomentar o Envelhecimento Protegido”.
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20-10-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

20-10-2011

Título: “Animação em Lares e Centros de Dia” – Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

“Animação em Lares e Centros de Dia” – Mangualde

Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de forma a
melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de Mangualde, em
parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu esta segunda-feira início a
mais uma formação em “Animação em Lares e Centros de Dia”.

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de
Mangualde.

ID: 3851205

Destinado aos colaboradores do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, este projecto
decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de
Intervenção “Fomentar o Envelhecimento Protegido”.
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Mangualde promove a qualidade dos cuidados prestados ao idoso

Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de forma a
melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de Mangualde, em
parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu esta segunda-feira início a
mais uma formação em “Animação em Lares e Centros de Dia”.
Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de
Mangualde.

ID: 3852969

Destinado aos colaboradores do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, este projecto
decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de
Intervenção “Fomentar o Envelhecimento Protegido”.
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«Leituras Enfeitiçadas» na Biblioteca Municipal de Mangualde

A leitura será enfeitiçada no dia 31 de Outubro (Halloween). A Câmara
Municipal de Mangualde e a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves apresentam, pelas
20h30, as «Leituras Enfeitiçadas». Trata-se de uma actividade de promoção da leitura cujo
tema é baseado no Halloween. A acção dirige-se a crianças com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos, acompanhadas pelos pais. Assim, este ano, a noite de 31 de
Outubro será preenchida com filmes, danças, leitura de contos, jogos, magia e muitas
diabruras.
«Leituras Enfeitiçadas» será uma actividade de promoção da leitura, que tem como objectivo
aproximar o público dos livros, nomeadamente, dos contos tradicionais e outros que nos
transportam através do imaginário para o mundo da magia. A actividade tem como ponto de
partida 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.. Os Estados Unidos popularizaram a comemoração com as famosas
abóboras e a frase Gostosuras ou Travessuras. A partir desta temática, a biblioteca procura
tirar partido do mundo dos contos da literatura infantil e juvenil muitos deles envolvendo
personagens mágicas, bruxas e feiticeiros.
A noite será encerrada com o desafio da “Doçura ou travessura” aos bairros próximos da
Biblioteca.
DIA MUNDIAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

ID: 3852985

Também assinalado no dia 31 de Outubro
Em parceria com a Biblioteca Municipal, as Bibliotecas Escolares, no âmbito do Dia Mundial
das Bibliotecas Escolares, que se comemora também a 31 de Outubro, levam a cabo um
concurso de contos também intitulado «Leituras Enfeitiçadas» cujos vencedores e textos
serão apresentados na Biblioteca Municipal na noite de 31 de Outubro. Os trabalhos estarão
em Exposição neste dia na Biblioteca Municipal.
Programa:

«Leituras Enfeitiçadas» na Biblioteca Municipal de Mangualde

20-10-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

20-10-2011

Título: «Leituras Enfeitiçadas» na Biblioteca Municipal de Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

20:30 Thriller: Michael Jacckson
Produção vídeo – clip de Quincy Jones
21:00 Danças da Lua
Centro Recreativo e Desportivo Abrunhosense
21:30 Caldeirão de histórias e feitiços
Sessão de contos, jogos e passatempos: Equipa da BMM
22:30 Truques e Magia
Mágicos: Raul Matos e André Matos
Depois dos momentos mágicos, o grupo dos participantes, devidamente disfarçados, partem
para a actividade “Doçura ou travessura”.
No regresso à Biblioteca será projectado o filme O estranho mundo de Jack de Tim Burton
(M/12; Duração: 1hora).
Durante a tarde de dia 31 de Outubro na sala de audiovisuais serão projectados diversos
filmes alusivos à temática:
Woody Woodpecker – Pica-Pau de Frankenstein (M/6 anos; Duração:5m.)
Looney Tunes – Porky Pig e Duendes (M/6 anos; Duração:5m.)
Woody Woodpecker – Pica-Pau Terror do Cinema (M/6 anos; Duração:5m.)
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The Simpsons – Especial Terror (M/12 anos; Duração:20m

«Leituras Enfeitiçadas» na Biblioteca Municipal de Mangualde
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Mangualde – Autarquia associa-se à DECO e promove acção de
sensibilização Como Podemos “Gerir€Poupar”
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“Gerir€Poupar – Faça contas à vida” foi o tema da sessão de sensibilização que a
DECO organizou no Bairro da N.ª Sr.ª do Castelo. A formação foi orientada por
Marta Nave e contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora para a
Acção Social e Saúde.
Esta iniciativa teve por objectivo sensibilizar a população para a importância de
gerir as finanças pessoais, administrando melhor os rendimentos e controlando as
despesas. Fazer um orçamento mensal; aprender a poupar diariamente na
alimentação; diminuir as despesas com o telemóvel, televisão e internet; racionar
o consumo de água e electricidade e poupar nos transportes foram os temas
abordados.
“Gerir e Poupar” é uma campanha de Literacia Financeira que a DECO está a
promover até 2012, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e nesta
acção de Formação contou coma colaboração da Câmara Municipal de
Mangualde, através do Gabinete da Acção Social e Saúde.
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Feira dos Santos volta ao centro de Mangualde
Certame secular está de volta ao Centro da Cidade de Mangualde. Mostra de artesanato,
mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, mostra de pintura, exposição de
automóveis, «Feira dos Santos à Mesa» e animação de ruas são algumas das propostas da
edição deste ano.
Mangualde acolhe, no fim-de-semana de 5 e 6 de Novembro, mais uma edição da tradicional
Feira dos Santos. Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», este certame organizado pela
autarquia mangualdense, realiza-se no centro da cidade. A apresentação do programa
decorreu ontem no salão nobre e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e da Vereadora do Turismo, Maria José Coelho.
O edil mangualdense ressalvou o facto da Feira voltar para o centro da cidade - «este ano,
decidimos dar ainda mais dignidade e maior prestígio à Feira dos Santos, recebendo-a na
“sala de visitas” do nosso concelho: o centro da cidade». Assim, a edição deste ano
«reencontra a história, regressando ao seu espaço original – o que vai dar a este evento uma
nova projecção, uma nova dinâmica e uma nova vida. Esta alavancagem não resulta apenas
fruto da alteração do local. Para esta edição da Feira dos Santos outras novidades vão
cativar todos os que a visitem», sublinhou ainda João Azevedo.
VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II
mostra de pintura ao ar livre e exposição de automóveis são alguns dos momentos que
compõe o programa deste certame secular. Desde há três séculos que Mangualde se
notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas
várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através

ID: 3851202

das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras.
Paralelamente, estará a decorrer a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes
aderentes, que apresentarão uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos
regionais. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade serão animadas
proporcionado a todos os residentes e visitantes momentos de diversão.

FEIRA DOS SANTOS 2011 - “Da Tradição à Modernidade”
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5 e 6 de Novembro, Centro da Cidade

"MANGUALD’ARTE 2011"
VI Mostra de Artesanato Nacional
4 Nov.-15h00 (abertura)
5-6 Nov.- Largo Dr. Couto

"MANGUALDE REGIONAL"
Mostra de produtos regionais
5-6 Nov. - Largo Dr. Couto

"AGROMANGUALDE"
II Mostra agro-pecuária
5-6 Nov. - Av.ª Conde D. Henrique

“ARTES & OFÍCIOS”
II MOSTRA DE PINTURA AO AR LIVRE
5-6 Nov. - Largo Dr. Couto

"MANGUALD’ AUTO"
ID: 3851202

Exposição de automóveis
5-6 Nov. - Largo do Rossio

"FEIRA DOS SANTOS À MESA"
Restaurantes aderentes e CETM
Pratos típicos regionais
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5 - 6 Nov.

"ANIMANGUALDE"
Animação de ruas

ID: 3851202

5 - 6 Nov. - Várias artérias da cidade
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34º Convívio da comunidade Mangualdense em Cumberland
Pela 34ª vez, a comunidade Mangualdense, esteve reunida em Cumberland, Estados Unidos
da América, no Clube Lusitano. Centenas de pessoas não deixaram passar esta data e
juntaram-se para conviver sempre sob um denominador comum, Mangualde e a
solidariedade para com os Bombeiros de Mangualde.

José Silva, o presidente da organização a cortar o bolo da celebração do convívio
Mangualdense
ID: 3851206

" Este ano tivemos um pouco menos de pessoas, mas é normal face à crise, mas podemos
considerar que foi um sucesso" disse José Silva o presidente da organização do convívio.
"Infelizmente este ano o Sr Presidente da Câmara não esteve presente, aceitamos as razões
dele, mas tivemos uma mensagem dele em vídeo, o que agradou aos presentes, esperemos
que ele volte para o ano" concluiu.
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Lembramos que a comunidade Mangualdense nos Estados Unidos da América é muito
grande. Esta comunidade realiza 2 convívios, este em Cumberland no Clube Lusitano, e
outro no fim de semana da Feira dos Santos, no Portuguese Hartford Club em Connecticut.

ID: 3851206

Actualizado em Quarta, 19 Outubro 2011 10:08
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Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação

ID: 3851208

O Dia Mundial da Alimentação foi no dia 17 de Outubro, assinalado no novo Centro Escolar
de Mangualde, numa acção conjunta entre a Unidade de Cuidados na Comunidade (U.C.C.)
do Centro de Saúde de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde. A vereadora
para a Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho,
também esteve presente.

Realizaram-se várias actividades de informação e sensibilização para a importância da
alimentação saudável, dirigidas aos alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ano do primeiro ciclo.
Numa primeira fase, estes alunos construíram uma roda dos alimentos viva, gigante, com a
ajuda das professoras, educadoras, e dos alunos do 11.º ano do Curso de Apoio
Psicossocial. Esta Roda dos Alimentos vai ficar exposta no centro escolar até esta sextafeira, inclusive, e pode ser visitada por toda a comunidade escolar.

Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação

19-10-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

19-10-2011

Título: Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

A U.C.C. explicou a roda dos alimentos às crianças e falou da importância de se ter uma
alimentação mais saudável, lembrando que a alimentação deve ser completa, variada, e
equilibrada. Os alunos do 11.º ano do Curso de Apoio Psicossocial também participaram
neste projecto e representaram duas peças de teatro alusivas ao tema. No final, foi
distribuído pão pelas crianças, confeccionado pelos alunos do Curso de Hotelaria e
Restauração.

Esta acção faz parte integrante do Projecto “Saber Escolher”, inserido no Plano de Acção
2011, da Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção “Prevenir
Comportamentos Aditivos”.

ID: 3851208

A 16 de Outubro de cada ano celebra-se o Dia Mundial da Alimentação para comemorar a
criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO). O objectivo desta efeméride é conseguir consciencializar a sociedade sobre a
situação complicada que vivem as pessoas que passam fome e estão desnutridas, promover
a participação da população na luta contra a fome e também alertar, sensibilizar e instruir nas
pessoas hábitos de alimentação saudável.

Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação

19-10-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

19-10-2011

Título: MANGUALDE: Animação em lares e centros de dia
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Animação em lares e centros de dia
Posted on 10/19/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Com o objectivo de promover a qualidade dos
cuidados prestados ao idoso iniciou-se mais uma formação em: “ANIMAÇÃO EM LARES E
CENTROS DE DIA”
Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Mangualde
e Presidente do Conselho Local da Acção Social de Mangualde, esteve presente na abertura
do curso.
Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de forma a
melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de Mangualde, em
parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu esta segunda-feira início a
mais uma formação em “Animação em Lares e Centros de Dia”.
Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de
Mangualde.

ID: 3851331

Destinado aos colaboradores do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, este projecto
decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de
Intervenção “Fomentar o Envelhecimento Protegido”
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Mangualde assinalou Dia Mundial da Alimentação
O Dia Mundial da Alimentação foi ontem, dia 17 de Outubro, assinalado no novo Centro
Escolar de Mangualde, numa acção conjunta entre a Unidade de Cuidados na Comunidade
(U.C.C.) do Centro de Saúde de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde. A
vereadora para a Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José
Coelho, também esteve presente.
Realizaram-se várias actividades de informação e sensibilização para a importância da
alimentação saudável, dirigidas aos alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ano do primeiro ciclo.
Numa primeira fase, estes alunos construíram uma roda dos alimentos viva, gigante, com a
ajuda das professoras, educadoras, e dos alunos do 11.º ano do Curso de Apoio
Psicossocial. Esta Roda dos Alimentos vai ficar exposta no centro escolar até esta sextafeira, inclusive, e pode ser visitada por toda a comunidade escolar.
A U.C.C. explicou a roda dos alimentos às crianças e falou da importância de se ter uma
alimentação mais saudável, lembrando que a alimentação deve ser completa, variada, e
equilibrada. Os alunos do 11.º ano do Curso de Apoio Psicossocial também participaram
neste projecto e representaram duas peças de teatro alusivas ao tema. No final, foi
distribuído pão pelas crianças, confeccionado pelos alunos do Curso de Hotelaria e
Restauração.
Esta acção faz parte integrante do Projecto “Saber Escolher”, inserido no Plano de Acção
2011, da Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção “Prevenir
Comportamentos Aditivos”.
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A 16 de Outubro de cada ano celebra-se o Dia Mundial da Alimentação para comemorar a
criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO). O objectivo desta efeméride é conseguir consciencializar a sociedade sobre a
situação complicada que vivem as pessoas que passam fome e estão desnutridas, promover
a participação da população na luta contra a fome e também alertar, sensibilizar e instruir nas
pessoas hábitos de alimentação saudável.
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Mangualde – Inaugurada variante de Abrunhosa do Mato
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"Esta é uma obra paga com a poupança que conseguimos fazer" – afirma
João Azevedo.

Obras de reforço estrutural e superficial do
pavimento, das condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria
das condições de visibilidade representaram investimento municipal de 276 mil
euros
Já estão concluídas as obras no eixo rodoviário do Alto da Cruz - Abrunhosa do
Mato, na freguesia de Cunha Baixa. A obra, que representou um investimento da
autarquia que rondou os 276 mil euros, foi ontem inaugurada por João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e contou com a presença, de
António Maria Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Cunha Baixa e de
dezenas de populares.
Para o edil mangualdense, esta obra “é sem dúvida dar à população da
Abrunhosa do Mato, e da freguesia de Cunha Baixa mais qualidade de vida e mais
competitividade”, acrescentando que este investimento é “um compromisso que
assumimos e concluímos, neste dia histórico para as “gentes” de Abrunhosa do
Mato”. O autarca salienta que “foi com muito sacrifício, e com muita poupança e
sem aumentar impostos que conseguimos financiar esta obra”, lembrando que
"desde que este executivo está a liderar os destinos do Concelho de Mangualde,
que nunca subimos os impostos. Nunca subimos o IMI, nunca subimos a derrama,
nem nunca subimos outros impostos que o Município pode cobrar". "Esta é uma
obra paga com a poupança que conseguimos fazer" concluiu.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Cunha Baixa agradeceu ao executivo «o
empenho para que esta obra fosse uma realidade».
Esta intervenção contemplou cerca de 2 kms de vias municipais, classificadas no
eixo viário da EM 645, dando continuidade a esta via entre o entroncamento com o
CM 1450 (Alto da Cruz) e a EN 329-2, e cerca de 750m que constituem uma
variante ao último troço da EM 645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem
como um acesso norte a esta. Esta empreitada complementa ainda o eixo
alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do Mato, Contenças
de Baixo e Contenças de Cima. Melhoria dos acessos rodoviários para a
população de Abrunhosa do Mato, melhorando simultaneamente as condições de
vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha Baixa, através da
promoção de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e rural eram os principais objectivos desta
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empreitada. Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e
superficial do pavimento, das condições de drenagem, equipamento de
segurança e melhoria das condições de visibilidade. De sublinhar ainda que as
opções técnicas adoptadas tiveram em consideração a durabilidade para o
período de vida útil do projecto.
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Mangualde – Encerramento de extensões de saúde - Assembleia de
freguesia de Chãs de Tavares lança abaixo-assinado

A iniciativa é da assembleia de
freguesia e abrange todas as freguesias do alto do concelho: Chãs de
Tavares, Freixiosa, Várzea de Tavares, São João da Fresta e Travanca de
Tavares
Perante as noticias que têm vindo a publico e que dão conta do encerramento de
extensões de saúde em Mangualde, foi aprovada por unanimidade no dia 24 de
Setembro de 2011, em reunião de Assembleia de Freguesia de Chãs de Tavares,
sob proposta do grupo parlamentar do PS, uma tomada de posição contra o
encerramento da extensão de saúde de Chãs de Tavares.
Nesse mesmo dia, ficou ainda decidido que a mesma deveria ser encaminhada
para a Assembleia Municipal para que pudesse vir a ser discutida e adoptada,
para posterior envio às entidades competentes.
«Cientes da importância e da força necessária que a situação exige, pedimos a
todos que colaborem no abaixo-assinado que estamos a levar a cabo. Só unidos
conseguimos fazer ouvir a nossa voz, vamos lutar, vamos mostrar que somo mais
que simples números, vamos mostrar que temos dignidade, vamos mostrar a
quem governa que tem de ter respeito pela dignidade humana. Unidos em defesa
dos interesses de todos», dizem os responsáveis pela subscrição.
De acordo com a mesma fonte, o encerramento de SAPS e extensões de saúde
faz parte de uma «política direccionada para o encerramento de serviços de saúde
e para a lapidação do Serviço Nacional de Saúde, com cortes colossais neste
sector, o dobro do que está previsto no memorando de entendimento com a
troika».
«Trata-se de uma gestão meramente económica, sem ter em atenção as
necessidades das populações e em especial aqueles que são mais débeis em
função dos fracos recursos económicos de que dispõem», pode ler-se no mesmo
comunicado. E continua, «não é admissível que a prestação de cuidados de saúde
esteja dependente da boa vontade de um governante ou do desbloqueamento de
verbas para pagar aos médicos ou às empresas que prestam estes serviços».
A verificar-se o encerramento da extensão de saúde de Chãs de Tavares,
«acarretará enormes prejuízos para a população do alto do Concelho de
Mangualde, representando uma negação de um dos direitos fundamentais que a
Constituição da República Portuguesa concede, o direito à Saúde», consideram.
A extensão de saúde de Chãs de Tavares «não acrescenta despesas ao
Ministério da Saúde,
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apenas exige a deslocação de recursos humanos de Mangualde até Chãs de
Tavares, tratando-se de uma mera gestão de pessoal».
Os responsáveis exigem do Governo «uma rápida, clara e definitiva solução,
nomeadamente o respeito pelo contrato de comodato, estipulado entre o Ministério
da Saúde o Centro Social e Paroquial de Chãs de Tavares para a cedência de
instalações e funcionamento da extensão de saúde de Chãs de Tavares». Ao
mesmo tempo exigem «uma política de Saúde de proximidade, local, que encontre
soluções que vão de encontro às necessidades de cuidados de saúde das
freguesias servidas por esta extensão, disponibilizando para isso recursos
humanos».
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Mangualde – Autarquia assinalou dia Mundial de Alimentação
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Comemorações decorreram no novo Centro Escolar
O Dia Mundial da Alimentação foi assinalado no novo Centro Escolar de
Mangualde, numa acção conjunta entre a Unidade de Cuidados na Comunidade
(U.C.C.) do Centro de Saúde de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de
Mangualde. A vereadora para a Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de
Mangualde, Maria José Coelho, também esteve presente.
Realizaram-se várias actividades de informação e sensibilização para a
importância da alimentação saudável, dirigidas aos alunos do pré-escolar e do 1.º
e 2.º ano do primeiro ciclo.
Numa primeira fase, estes alunos construíram uma roda dos alimentos viva,
gigante, com a ajuda das professoras, educadoras, e dos alunos do 11.º ano do
Curso de Apoio Psicossocial. Esta Roda dos Alimentos vai ficar exposta no centro
escolar até esta sexta-feira, inclusive, e pode ser visitada por toda a comunidade
escolar. A U.C.C. explicou a roda dos alimentos às crianças e falou da importância
de se ter uma alimentação mais saudável, lembrando que a alimentação deve ser
completa, variada, e equilibrada. Os alunos do 11.º ano do Curso de Apoio
Psicossocial também participaram neste projecto e representaram duas peças de
teatro alusivas ao tema. No final, foi distribuído pão pelas crianças, confeccionado
pelos alunos do Curso de Hotelaria e Restauração.
Esta acção faz parte integrante do Projecto “Saber Escolher”, inserido no Plano de
Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção
“Prevenir Comportamentos Aditivos”.
A 16 de Outubro de cada ano celebra-se o Dia Mundial da Alimentação para
comemorar a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e a Alimentação (FAO). O objectivo desta efeméride é conseguir
consciencializar a sociedade sobre a situação complicada que vivem as pessoas
que passam fome e estão desnutridas, promover a participação da população na
luta contra a fome e também alertar, sensibilizar e instruir nas pessoas hábitos de
alimentação saudável.
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Variante de Abrunhosa do Mato custou 276 mil euros
MANGUALDE

Variante de Abrunhosa do Mato custou 276 mil euros

ID: 3847383

“Esta é uma obra paga com a poupança que conseguimos fazer”, afirmou o presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, aquando da inauguração da variante de Abrunhosa
do Mato.
As obras no eixo rodoviário do Alto da Cruz - Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha
Baixa já estão concluídas e representaram um investimento da autarquia que rondou os 276
mil euros.
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Mangualde: Assinalou o Dia Mundial da Alimentação
COMEMORAÇÕES DECORRERAM NO NOVO CENTRO ESCOLAR
O Dia Mundial da Alimentação foi ontem, dia 17 de Outubro, assinalado no novo Centro
Escolar de Mangualde, numa acção conjunta entre a Unidade de Cuidados na Comunidade
(U.C.C.) do Centro de Saúde de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde. A
vereadora para a Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José
Coelho, também esteve presente.

ID: 3849284

Realizaram-se várias actividades de
informação e sensibilização para a importância da alimentação saudável, dirigidas aos
alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ano do primeiro ciclo. Numa primeira fase, estes alunos
construíram uma roda dos alimentos viva, gigante, com a ajuda das professoras,
educadoras, e dos alunos do 11.º ano do Curso de Apoio Psicossocial. Esta Roda dos
Alimentos vai ficar exposta no centro escolar até esta sexta-feira, inclusive, e pode ser
visitada por toda a comunidade escolar.
A U.C.C. explicou a roda dos alimentos às crianças e falou da importância de se ter uma
alimentação mais saudável, lembrando que a alimentação deve ser completa, variada, e
equilibrada. Os alunos do 11.º ano do Curso de Apoio Psicossocial também participaram
neste projecto e representaram duas peças de teatro alusivas ao tema. No final, foi
distribuído pão pelas crianças, confeccionado pelos alunos do Curso de Hotelaria e
Restauração.
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Esta acção faz parte integrante do Projecto “Saber Escolher”, inserido no Plano de Acção
2011, da Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção “Prevenir
Comportamentos Aditivos”.

ID: 3849284

A 16 de Outubro de cada ano celebra-se o Dia Mundial da Alimentação para comemorar a
criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO). O objectivo desta efeméride é conseguir consciencializar a sociedade sobre a
situação complicada que vivem as pessoas que passam fome e estão desnutridas, promover
a participação da população na luta contra a fome e também alertar, sensibilizar e instruir nas
pessoas hábitos de alimentação saudável.
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Mangualde: Certame secular regressa em Novembro
Terça-Feira, 18 Outubro de 2011

ID: 3849301

Mostras de artesanato, produtos regionais, agro-pecuária e pintura e ainda uma exposição
de automóveis e animação de ruas são algumas das propostas da edição deste ano da
tradicional Feira dos Santos.
Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», o certame que é organizado pela autarquia,
anima o centro de Mangualde a 5 e 6 de Novembro. Paralelamente, estará a decorrer a
«Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, que apresentarão uma
ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos regionais. “Desde há três séculos que
Mangualde se notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível
nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a
gastronomia, através das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre
outras”, destaca a autarquia numa nota à imprensa.
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Feira dos Santos regressa à cidade
MANGUALDE

Feira dos Santos regressa à cidade

ID: 3845983

Evento contará com cerca de 250 feirantes, realiza-se no início de Novembro e terá a
dinamização do comércio local como um dos seus objectivos
A Feira dos Santos, em Mangualde, vai regressar este ano ao centro da cidade, ocupando os
principais arruamentos da urbe, depois de ter funcionado durante muito tempo na Avenida da
Senhora do Castelo e, ultimamente, num largo ao cimo dessa via de comunicação, junto ao
Monte da Senhora do Castelo. A mudança de localização foi anunciada ontem pelo
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, durante a apresentação do
evento, que terá lugar nos dias 5 e 6 do próximo mês de Novembro e que deverá juntar cerca
de duas centenas e meia de feirantes de toda a região.
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Mangualde: Variante de Abrunhosa do Mato inaugurada
Já estão concluídas as obras no eixo rodoviário do Alto da Cruz – Abrunhosa do Mato,
na freguesia de Cunha Baixa. A obra, que representou um investimento da autarquia
que rondou os 276 mil euros, foi ontem inaugurada por João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde e contou com a presença, de António Maria
Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Cunha Baixa e de dezenas de
populares.

ID: 3847369

Para o edil mangualdense, esta obra “é sem dúvida dar à
população da Abrunhosa do Mato, e da freguesia de Cunha Baixa mais qualidade de vida e
mais competitividade”, acrescentando que este investimento é “um compromisso que
assumimos e concluímos, neste dia histórico para as “gentes” de Abrunhosa do Mato”. O
autarca salienta que “foi com muito sacrifício, e com muita poupança e sem aumentar
impostos que conseguimos financiar esta obra”, lembrando que “desde que este executivo
está a liderar os destinos do Concelho de Mangualde, que nunca subimos os impostos.
Nunca subimos o IMI, nunca subimos a derrama, nem nunca subimos outros impostos que o
Município pode cobrar”. “Esta é uma obra paga com a poupança que conseguimos fazer”
concluiu.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Cunha Baixa agradeceu ao executivo o empenho
para que esta obra fosse uma realidade.
Esta intervenção contemplou cerca de 2 kms de vias municipais, classificadas no eixo viário
da EM 645, dando continuidade a esta via entre o entroncamento com o CM 1450 (Alto da
Cruz) e a EN 329-2, e cerca de 750m que constituem uma variante ao último troço da EM
645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso norte a esta. Esta
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empreitada complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa,
Abrunhosa do Mato, Contenças de Baixo e Contenças de Cima.
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Melhoria dos acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato, melhorando
simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha
Baixa, através da promoção de condições de segurança, conforto e distinção das
necessidades de tráfego em ambientes urbano e rural eram os principais objectivos desta
empreitada. Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e superficial do
pavimento, das condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria das
condições de visibilidade. De sublinhar ainda que as opções técnicas adoptadas tiveram em
consideração a durabilidade para o período de vida útil do projecto.
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Mangualde: Autarquia associa-se à DECO e promove sessão de
sensibilização Como Podemos “Gerir€Poupar”
“Gerir€Poupar – Faça contas à vida” foi o tema da sessão de sensibilização que a
DECO organizou no passado dia 14 de Outubro, no Bairro da N.ª Sr.ª do Castelo. A
formação foi orientada por Marta Nave e contou com a presença de Maria José Coelho,
Vereadora para a Acção Social e Saúde.

Esta iniciativa teve por objectivo sensibilizar a população para a
importância de gerir as finanças pessoais, administrando melhor os rendimentos e
controlando as despesas. Fazer um orçamento mensal; aprender a poupar diariamente na
alimentação; diminuir as despesas com o telemóvel, televisão e internet; racionar o consumo
de água e electricidade e poupar nos transportes foram os temas abordados.

ID: 3847635

“Gerir e Poupar” é uma campanha de Literacia Financeira que a DECO está a promover até
2012, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e nesta acção de Formação
contou coma colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete da
Acção Social e Saúde.
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Câmara municipal de Mangualde associa-se à DECO e promove sessão de
sensibilização
“Gerir€Poupar – Faça contas à vida” foi o tema da sessão de sensibilização que a DECO
organizou no passado dia 14 de Outubro, no Bairro da N.ª Sr.ª do Castelo. A formação foi
orientada por Marta Nave e contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora para a
Acção Social e Saúde.

Esta iniciativa teve por objectivo sensibilizar a população para a importância de gerir as
finanças pessoais, administrando melhor os rendimentos e controlando as despesas. Fazer
um orçamento mensal; aprender a poupar diariamente na alimentação; diminuir as despesas
com o telemóvel, televisão e internet; racionar o consumo de água e electricidade e poupar
nos transportes foram os temas abordados.

ID: 3845976

“Gerir e Poupar” é uma campanha de Literacia Financeira que a DECO está a promover até
2012, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e nesta acção de Formação
contou coma colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete da
Acção Social e Saúde.
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II Encontro Nacional de UMM’s em Mangualde é no final do mês
Segunda, 17 Outubro 2011 09:15 | Eventos e Lazer

O Rancho Folclórico "Os rouxinóis do Dão" organiza pela segunda vez um encontro nacional
de UMM´s. À semelhança do I Encontro, são esperados cerca de 30 jipes vindos de todos os
pontos do país. O intuito deste passeio todo-o-terreno pelas encostas do Rio Dão é conviver
com amantes desta marca portuguesa e divulgar pontos de interesse no concelho de
Mangualde. Este II Encontro Nacional está agendado para o próximo dia 30 de Outubro,
Domingo, entre as 8h30 e as 18h00, e conta com o apoio da autarquia mangualdense.
Para inscrições e mais informações: encontroumm@gmail.com ; 926 661 882 e 967 776 238.
Programa:
8h30 | Recepção aos participantes
9h00 | Saída junto da associação para percorrer trilhos do concelho
12h30 | Almoço nas instalações do Rancho Folclórico
13h30 | Visita ao único moinho de água ainda a laborar nas margens do rio Dão
15h00 | Visita à capela da Sr.ª da Cabeça e Convento de Maceira Dão
ID: 3845996

17h00 | Pista livre de obstáculos
18h00 | Lanche e entrega de lembranças a todos os participantes
Mais informações sobre o primeiro encontro organizado em 2010 em:
http://forumm.forumco.com/topic.asp?TOPIC_ID=11820
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DECO fez acção de sensibilização em Mangualde

“Gerir€Poupar – Faça contas à vida” foi o tema da sessão de
sensibilização que a DECO organizou no passado dia 14 de Outubro, no Bairro da N.ª Sr.ª do
Castelo. A formação foi orientada por Marta Nave e contou com a presença de Maria José
Coelho, Vereadora para a Acção Social e Saúde.
Esta iniciativa teve por objectivo sensibilizar a população para a importância de gerir as
finanças pessoais, administrando melhor os rendimentos e controlando as despesas. Fazer
um orçamento mensal; aprender a poupar diariamente na alimentação; diminuir as despesas
com o telemóvel, televisão e internet; racionar o consumo de água e electricidade e poupar
nos transportes foram os temas abordados.

ID: 3847367

“Gerir e Poupar” é uma campanha de Literacia Financeira que a DECO está a promover até
2012, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e nesta acção de Formação
contou coma colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete da
Acção Social e Saúde.
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Mangualde: Desenvolvimento das crianças e jovens analisado
Formação “Sinais de alerta no desenvolvimento infanto-juvenil”
Alertar e consciencializar todos os agentes envolvidos na educação e
acompanhamento de crianças e jovens era o principal objectivo desta formação.

O Auditório da Câmara Municipal de
Mangualde acolheu ontem, uma sessão de formação dedicada ao tema “Sinais de Alerta no
Desenvolvimento Infanto-Juvenil”. A iniciativa resultou de uma organização conjunta da
autarquia mangualdense e do Centro de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional “Os
Cinco Sentidos”.

ID: 3845981

Marcaram presença neste importante evento a vereadora para a Acção Social e Saúde,
Maria José Coelho, e as directoras do Centro de Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional “cinco Sentidos”, Teresa Sousa e Tatiana Louro, também elas
responsáveis pela acção de formação.
Destinada à população em geral, esta formação pretendia alertar e consciencializar todos os
agentes envolvidos na educação e acompanhamento de crianças e jovens. Conhecer os
principais quadros clínicos que podem surgir no pré-escolar, 1º e 2º ciclos; identificar as
principais características de cada perturbação, nomeadamente da Dislexia, Discalculia,
Hiperactividade, Défice de Atenção, Essence, Damp e Perturbação Específica da
Linguagem, e conhecer os procedimentos educativos mais adequados de acordo com as
diferentes manifestações sintomatológicas foram os objectivos orientadores desta sessão.
URL curta: http://www.jornalimpresso.com/?p=18249
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Mangualde – A25 - 61 autuações em Mega-Operação da GNR e ACT

ID: 3847645

C.S.
A Guarda Nacional Republicana e o ACT (Autoridade para as Condições no
Trabalho), levaram esta sexta-feira (14OUT) a cabo uma mega-operação de
fiscalização de trânsito tendo em vista o controlo de velocidade, peso e consumo
de álcool. A operação decorreu na área de Serviço de Mangualde da A25 entre as
7 e as 11h da manhã desta sexta-feira.
Durante a operação foram autuados 61 automobilistas sendo 2 por excesso de
álcool, 3 por excesso de velocidade e 2 por excesso de peso.
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Mangualde – Desenvolvimento das crianças e jovens esteve em
análise

ID: 3847646

Formação “Sinais de alerta no desenvolvimento infanto-juvenil”
Alertar e consciencializar todos os agentes envolvidos na educação e
acompanhamento de crianças e jovens era o principal objectivo desta formação.
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu na passada quarta-feira
uma sessão de formação dedicada ao tema “Sinais de Alerta no Desenvolvimento
Infanto-Juvenil”. A iniciativa resultou de uma organização conjunta da autarquia
mangualdense e do Centro de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional “Os
Cinco Sentidos”.
Marcaram presença neste importante evento a vereadora para a Acção Social e
Saúde, Maria José Coelho, e as directoras do Centro de Reabilitação e
Intervenção Psicoeducacional “cinco Sentidos”, Teresa Sousa e Tatiana Louro,
também elas responsáveis pela acção de formação.
Destinada à população em geral, esta formação pretendia alertar e
consciencializar todos os agentes envolvidos na educação e acompanhamento de
crianças e jovens. Conhecer os principais quadros clínicos que podem surgir no
pré-escolar, 1º e 2º ciclos; identificar as principais características de cada
perturbação, nomeadamente da Dislexia, Discalculia, Hiperactividade, Défice de
Atenção, Essence, Damp e Perturbação Específica da Linguagem, e conhecer os
procedimentos educativos mais adequados de acordo com as diferentes
manifestações sintomatológicas foram os objectivos orientadores desta sessão.
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Mangualde recebeu centenas de amantes de Todo-o-Terreno
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Pistas de obstáculos, passeios TT, navegação TT e trial TT Competição
animaram os presentes
No passado fim-de-semana, 8 e 9 de Outubro, Mangualde foi pista de mais um
encontro de amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro
Nacional de Praticantes de Todoo- Terreno, decorreu na Praia Artificial, e brindou
os centenas de presentes com momentos cheios de adrenalina. Foram vários os
momentos a destacar, mas sem dúvida que Carlos Pacheco com uma
demonstração de Drift, piloto que já participou em algumas provas do campeonato
nacional de ralis e rampas e actualmente a participar no campeonato nacional de
Drift e Freestyle, e as demonstrações de carro de perícia com Jorge Almeida, dez
vezes campeão nacional de perícias na classe não minis e actual campeão
nacional de perícias da mesma classe, foram dois pontos altos. Os mais jovens
divertiram-se com várias actividades - slide, rapel, insufláveis e toro mecânico, que
foi monitorizado pela ViVaVentura - que lhes proporcionaram momentos de
diversão.
Neste segundo encontro, aliaram-se momentos de animação, convívio e
degustação da gastronomia regional. Os vencedores do trial TT foram
contemplados com prémios de 750€,
500€ e 250€ respectivamente:
1º Lugar: FRUTAS MACEDOS
2º Lugar: FAVOS MÓVEIS / K2 TEAM
3º Lugar: REVISAUTO
«Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades,
competições e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e
publicitação de marcas, concessionários ligados à actividade e proporcionar um
encontro único entre praticantes para troca de vivência e partilha de saberes e
conhecimentos com o propósito de dinamizar eventos e criar um maior número de
praticantes» foram os principais objectivos desta iniciativa.
A iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, do Clube
Rodas no Trilho e do Dá Gás Clube de Mangualde e contou com parceiros de
prestígio: ARC competições, Líder Sport Pneus, ViVaVentura, Jorge Almeida
(perícias), EcoImagem, Saúde Competições, SOVECO, Auto Sueco, Lda., ISUZU,
Lemos & Irmão, Lda., Palco de Encantos, Angelino Pessoa, Irmãos Almeida
Cabral, Luís Fernandes Publicidade.
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Mangualde, foi a capital do Todo Terreno

No passado fim-de-semana, 8 e 9 de Outubro, Mangualde foi pista de mais um encontro de
amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro Nacional de Praticantes de
Todo-o-Terreno, decorreu na Praia Artificial, e brindou os centenas de presentes com
momentos cheios de adrenalina. Foram vários os momentos a destacar, mas sem dúvida
que Carlos Pacheco com uma demonstração de Drift, piloto que já participou em algumas
provas do campeonato nacional de ralis e rampas e actualmente a participar no campeonato
nacional de Drift e Freestyle, e as demonstrações de carro de perícia com Jorge Almeida,
dez vezes campeão nacional de perícias na classe não minis e actual campeão nacional de
perícias da mesma classe, foram dois pontos altos. Os mais jovens divertiram-se com várias
actividades - slide, rapel, insufláveis e toro mecânico, que foi monitorizado pela ViVaVentura
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- que lhes proporcionaram momentos de diversão.
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Desenvolvimento das crianças e jovens analisado em Mangualde

O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu ontem, uma
sessão de formação dedicada ao tema “Sinais de Alerta no Desenvolvimento InfantoJuvenil”. A iniciativa resultou de uma organização conjunta da autarquia mangualdense e do
Centro de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional “Os Cinco Sentidos”.
Marcaram presença neste importante evento a vereadora para a Acção Social e Saúde,
Maria José Coelho, e as directoras do Centro de Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional “cinco Sentidos”, Teresa Sousa e Tatiana Louro, também elas
responsáveis pela acção de formação.

ID: 3845980

Destinada à população em geral, esta formação pretendia alertar e consciencializar todos os
agentes envolvidos na educação e acompanhamento de crianças e jovens. Conhecer os
principais quadros clínicos que podem surgir no pré-escolar, 1º e 2º ciclos; identificar as
principais características de cada perturbação, nomeadamente da Dislexia, Discalculia,
Hiperactividade, Défice de Atenção, Essence, Damp e Perturbação Específica da
Linguagem, e conhecer os procedimentos educativos mais adequados de acordo com as
diferentes manifestações sintomatológicas foram os objectivos orientadores desta sessão.
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Mangualde - «Ciclo de cinema português» envolveu comunidade
sénior mangualdense
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Iniciativa chegou ao fim
Terminou na semana passada o «Ciclo de Cinema Português» que teve início no
dia 19 de Julho e percorreu as Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) do concelho de Mangualde. Esta iniciativa teve como objectivo ocupar os
tempos livres da comunidade sénior mangualdense, e promover o convívio entre
aqueles que se encontram institucionalizados em lares e centros de dia de
Mangualde.
A autarquia mangualdense promoveu assim, em parceria com a Rede Social de
Mangualde, um conjunto de sessões de visionamento de filmes antigos realizados
por autores portugueses, como as célebres comédias “Canção de Lisboa” e
“Costa do Castelo”.
O «Ciclo de Cinema Português» percorreu as várias Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho - Centro Social de Fornos de Maceira
Dão, Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, Associação Cultural e
Recreativa da Freixiosa, Centro Social e Paroquial de Santiago de Cassurrães,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa,
Centro de Dia de Chãs de Tavares, Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-aVelha e Associação de Solidariedade Social de Contenças de Baixo.
Estes encontros realizaram-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de
Intervenção “Promover o Envelhecimento Protegido” do Plano de
Desenvolvimento Social (PDS), da Rede Social de Mangualde, definido para o
triénio 2011- 2014.
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Mangualde: Feira Secular volta ao centro da cidade – Feira dos Santos
2011
Mostra de artesanato, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, mostra de
pintura, exposição de automóveis, «Feira dos Santos à Mesa» e animação de ruas são
algumas das propostas da edição deste ano.
Mangualde acolhe, no fim-de-semana de 5 e 6 de Novembro, mais uma edição da tradicional
Feira dos Santos. Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», este certame organizado pela
autarquia mangualdense, realiza-se no centro da cidade. A apresentação do programa
decorreu ontem no salão nobre e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e da Vereadora do Turismo, Maria José Coelho.

ID: 3843374

O edil mangualdense ressalvou o facto da Feira voltar para o centro da
cidade – «este ano, decidimos dar ainda mais dignidade e maior prestígio à Feira dos
Santos, recebendo-a na “sala de visitas” do nosso concelho: o centro da cidade». Assim, a
edição deste ano «reencontra a história, regressando ao seu espaço original – o que vai dar
a este evento uma nova projecção, uma nova dinâmica e uma nova vida. Esta alavancagem
não resulta apenas fruto da alteração do local. Para esta edição da Feira dos Santos outras
novidades vão cativar todos os que a visitem», sublinhou ainda João Azevedo.
VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II
mostra de pintura ao ar livre e exposição de automóveis são alguns dos momentos que
compõe o programa deste certame secular. Desde há três séculos que Mangualde se
notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas
várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através
das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras.
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Paralelamente, estará a decorrer a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes
aderentes, que apresentarão uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos
regionais. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade serão animadas
proporcionado a todos os residentes e visitantes momentos de diversão.
FEIRA DOS SANTOS 2011
“Da Tradição à Modernidade”
5 e 6 de Novembro, Centro da Cidade
“MANGUALD’ARTE 2011Ǝ
VI Mostra de Artesanato Nacional
4 Nov.-15h00 (abertura)
5-6 Nov.- Largo Dr. Couto
FEIRA DOS SANTOS 2011
5 Nov. – 9h30 (abertura)
6 Nov. – 19h00 (encerramento)
“MANGUALDE REGIONAL”

ID: 3843374

Mostra de produtos regionais
5-6 Nov. – Largo Dr. Couto
“AGROMANGUALDE”
II Mostra agro-pecuária
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5-6 Nov. – Av.ª Conde D. Henrique
“ARTES & OFÍCIOS”
II MOSTRA DE PINTURA AO AR LIVRE
5-6 Nov. – Largo Dr. Couto
“MANGUALD’ AUTO”
Exposição de automóveis
5-6 Nov. – Largo do Rossio
“FEIRA DOS SANTOS À MESA”
Restaurantes aderentes e CETM
Pratos típicos regionais
5 – 6 Nov.
“ANIMANGUALDE”
Animação de ruas

ID: 3843374

5 – 6 Nov. – Várias artérias da cidade
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Desenvolvimento das crianças e jovens analisado em Mangualde
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu ontem, uma sessão de formação
dedicada ao tema “Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infanto-Juvenil”. A iniciativa resultou
de uma organização conjunta da autarquia mangualdense e do Centro de Reabilitação e
Intervenção Psicoeducacional “Os Cinco Sentidos”.

Marcaram presença neste importante evento a vereadora para a Acção Social e Saúde,
Maria José Coelho, e as directoras do Centro de Reabilitação e Intervenção
Psicoeducacional “cinco Sentidos”, Teresa Sousa e Tatiana Louro, também elas
responsáveis pela acção de formação.
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Destinada à população em geral, esta formação pretendia alertar e consciencializar todos os
agentes envolvidos na educação e acompanhamento de crianças e jovens. Conhecer os
principais quadros clínicos que podem surgir no pré-escolar, 1º e 2º ciclos; identificar as
principais características de cada perturbação, nomeadamente da Dislexia, Discalculia,
Hiperactividade, Défice de Atenção, Essence, Damp e Perturbação Específica da
Linguagem, e conhecer os procedimentos educativos mais adequados de acordo com as
diferentes manifestações sintomatológicas foram os objectivos orientadores desta sessão.
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2º Encontro Nacional de Praticantes de TT animou Mangualde
No passado fim-de-semana, 8 e 9 de Outubro, Mangualde foi pista de mais um encontro de
amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro Nacional de Praticantes de
Todo-o-Terreno, decorreu na Praia Artificial, e brindou os centenas de presentes com
momentos cheios de adrenalina. Foram vários os momentos a destacar, mas sem dúvida
que Carlos Pacheco com uma demonstração de Drift, piloto que já participou em algumas
provas do campeonato nacional de ralis e rampas e actualmente a participar no campeonato
nacional de Drift e Freestyle, e as demonstrações de carro de perícia com Jorge Almeida,
dez vezes campeão nacional de perícias na classe não minis e actual campeão nacional de
perícias da mesma classe, foram dois pontos altos. Os mais jovens divertiram-se com várias
actividades – slide, rapel, insufláveis e toro mecânico, que foi monitorizado pela ViVaVentura
– que lhes proporcionaram momentos de diversão.
Neste segundo encontro, aliaram-se momentos de animação, convívio e degustação da
gastronomia regional. Os vencedores do trial TT foram contemplados com prémios de 750€,
500€ e 250€ respectivamente:
1º Lugar: FRUTAS MACEDOS
2º Lugar: FAVOS MÓVEIS / K2 TEAM
3º Lugar: REVISAUTO
Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades, competições
e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e publicitação de marcas,
concessionários ligados à actividade e proporcionar um encontro único entre praticantes para
troca de vivência e partilha de saberes e conhecimentos com o propósito de dinamizar
eventos e criar um maior número de praticantes foram os principais objectivos desta
iniciativa.
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A iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, do Clube Rodas no
Trilho e do Dá Gás Clube de Mangualde e contou com parceiros de prestígio: ARC
competições, Líder Sport Pneus, ViVaVentura, Jorge Almeida (perícias), EcoImagem, Saúde
Competições, SOVECO, Auto Sueco, Lda., ISUZU, Lemos & Irmão, Lda., Palco de Encantos,
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Angelino Pessoa, Irmãos Almeida Cabral, Luís Fernandes Publicidade.
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Feira dos Santos regressa à cidade
MANGUALDE

Feira dos Santos regressa à cidade

ID: 3839541

Evento contará com cerca de 250 feirantes, realiza-se no início de Novembro e terá a
dinamização do comércio local como um dos seus objectivos
A Feira dos Santos, em Mangualde, vai regressar este ano ao centro da cidade, ocupando os
principais arruamentos da urbe, depois de ter funcionado durante muito tempo na Avenida da
Senhora do Castelo e, ultimamente, num largo ao cimo dessa via de comunicação, junto ao
Monte da Senhora do Castelo. A mudança de localização foi anunciada ontem pelo
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, durante a apresentação do
evento, que terá lugar nos dias 5 e 6 do próximo mês de Novembro e que deverá juntar cerca
de duas centenas e meia de feirantes de toda a região.
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Mais de mil camiões sem alternativa às portagens na A25
ALERTA AUTARCA DE MANGUALDE

Mais de mil camiões sem alternativa às portagens na A25
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, alertou ontem que os mais de mil
camiões existentes no concelho vão ficar sem alternativa para circular com a entrada em
vigor do pagamento de portagens na auto-estrada A25. Em declarações aos jornalistas, o
autarca socialista lembrou que o troço da Estrada Nacional 16, que no final da década de
1990 foi desafectado para o domínio municipal, já hoje sofre de "problemas de manutenção"
e "começa a dar sinais de grande desgaste".
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SCUT - Presidente da Câmara, está contra o pagamento de portagens
por Carla de Sousa
EN16 - «Quero saber quem é que se vai responsabilizar pela manutenção dessa
estrada», João Azevedo
Perante a previsão da aplicação do pagamento de portagens nas SCUT até agora sem
custos para o utilizador, muitos têm sido os que procuram combater esta medida. Depois das
várias recolhas de assinaturas em locais estratégicos, das previstas marchas lentas e das
manifestações, eis que os políticos da região vêem também a público manifestar o seu
descontentamento.
Esta terça-feira (11OUT), o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
disse aos jornalistas que foi «sempre contra as portagens fosse o Governo que fosse» a
implementa-las.
O também Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista e Vice-Presidente da mesa
Nacional do PS, disse em Mangualde que continua a «não aceitar que sobretudo a autoestrada A25 seja portajada» lembrando que «não existem alternativas quer para o fluxo
pesado quer para o fluxo ligeiro».
«Fui contra, sou contra e serei sempre contra», referiu João Azevedo acrescentando que «o

ID: 3841416

Governo terá que pagar essa factura».
O edil mangualdense lembrou que já conversou com os responsáveis de algumas empresas
transportadoras do concelho que se têm mostrado «muito preocupados» com a iminência de
aplicação de portagens nesta via. João Azevedo lembra que esta medida vai «encarecer o
produto final» e lembra também a «falta de alternativa» à circulação rodoviária.
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«A EN16 tem problemas graves de manutenção. A estrada na altura foi feita certamente com
pouco rigor e começa hoje a dar sinais de grande desgaste», referiu o edil lembrando o
«excesso de trânsito» que vai passar a circular por aí.
«Quero saber quem é que se vai responsabilizar pela manutenção dessa estrada», atirou
lembrando que «o Estado Português não se pode ausentar daquilo que assumiu no passado,
das condições que criou no passado e hoje já não são as mesmas».
João Azevedo disse aos jornalistas que estão a ser corrigidos alguns problemas encontrados
na EN16, nomeadamente no que diz respeito à iluminação de sinalética vertical. Perante a
avaria constante das luzes, estão neste momento a ser aplicadas lombas de redução de
velocidade «para assegurar a qualidade de vida das pessoas que moram naquelas zonas»
rurais.
«Na questão económica o concelho será penalizado pelo facto de haver muitas pessoas que
sendo de Viseu e de outros concelhos trabalham em Mangualde», referiu João Azevedo
lembrando que «em Mangualde há mais de 1000 camiões». «Pensem como é que seria se
esses camiões tivessem que utilizar a EN16 entre Mangualde e Viseu», desafiou
acrescentando «a ponte da Pestrafil de certeza que passado um mês cairia».
«É esta a responsabilidade colectiva que existe e que está espelhada em quem decidiu esta
colocação do pagamento das SCUTS», afirmou salientando que acredita que «as pessoas
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tenham o bom senso de resolver este problema».
«Não contem comigo para fazer aquilo que outros fizeram no passado e que hoje mudam de
opinião. Eu mantive sempre a minha opinião clara estivesse o governo do PS, PSD ou
CDS», concluiu o edil lembrando os «mais de 1000 camiões residentes no concelho» e que
representam «grande fatia da economia do concelho e grande fatia da economia regional».

SCUT - Presidente da Câmara, está contra o pagamento de portagens

12-10-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

12-10-2011

Título: II encontro nacional de UMM´s em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

II encontro nacional de UMM´s em Mangualde

O Rancho Folclórico “Os rouxinóis do Dão” organiza pela segunda vez um encontro nacional
de UMM´s. À semelhança do I Encontro, são esperados cerca de 30 jipes vindos de todos os
pontos do país. O intuito deste passeio todo-o-terreno pelas encostas do Rio Dão é conviver
com amantes desta marca portuguesa e divulgar pontos de interesse no concelho de
Mangualde. Este II Encontro Nacional está agendado para o próximo dia 30 de Outubro,
Domingo, entre as 8h30 e as 18h00, e conta com o apoio da autarquia mangualdense.
Para inscrições e mais informações: encontroumm@gmail.com; 926 661 882 e 967 776 238.

Programa:
8h30 | Recepção aos participantes

ID: 3843382

9h00 | Saída junto da associação para percorrer trilhos do concelho
12h30 | Almoço nas instalações do Rancho Folclórico
13h30 | Visita ao único moinho de água ainda a laborar nas margens do rio Dão
15h00 | Visita à capela da Sr.ª da Cabeça e Convento de Maceira Dão
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17h00 | Pista livre de obstáculos
18h00 | Lanche e entrega de lembranças a todos os participantes

ID: 3843382

Mais informações sobre o primeiro encontro organizado em 2010 em:
http://forumm.forumco.com/topic.asp?TOPIC_ID=11820
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Feira dos Santos volta ao centro de Mangualde

Mangualde acolhe, no fim-de-semana de 5 e 6 de Novembro, mais uma
edição da tradicional Feira dos Santos. Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», este
certame organizado pela autarquia mangualdense, realiza-se no centro da cidade. A
apresentação do programa decorreu ontem no salão nobre e contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e da Vereadora do Turismo,
Maria José Coelho.
O edil mangualdense ressalvou o facto da Feira voltar para o centro da cidade – «este ano,
decidimos dar ainda mais dignidade e maior prestígio à Feira dos Santos, recebendo-a na
“sala de visitas” do nosso concelho: o centro da cidade». Assim, a edição deste ano
«reencontra a história, regressando ao seu espaço original – o que vai dar a este evento uma
nova projecção, uma nova dinâmica e uma nova vida. Esta alavancagem não resulta apenas
fruto da alteração do local. Para esta edição da Feira dos Santos outras novidades vão
cativar todos os que a visitem», sublinhou ainda João Azevedo.
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VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II
mostra de pintura ao ar livre e exposição de automóveis são alguns dos momentos que
compõe o programa deste certame secular. Desde há três séculos que Mangualde se
notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas
várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através
das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras.
Paralelamente, estará a decorrer a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes
aderentes, que apresentarão uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos
regionais. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade serão animadas
proporcionado a todos os residentes e visitantes momentos de diversão.
FEIRA DOS SANTOS 2011
“Da Tradição à Modernidade”
5 e 6 de Novembro, Centro da Cidade
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“MANGUALD’ARTE 2011Ǝ
VI Mostra de Artesanato Nacional
4 Nov.-15h00 (abertura)
5-6 Nov.- Largo Dr. Couto
FEIRA DOS SANTOS 2011
5 Nov. – 9h30 (abertura)
6 Nov. – 19h00 (encerramento)
“MANGUALDE REGIONAL”
Mostra de produtos regionais
5-6 Nov. – Largo Dr. Couto
“AGROMANGUALDE”
II Mostra agro-pecuária
5-6 Nov. – Av.ª Conde D. Henrique
“ARTES & OFÍCIOS”
II MOSTRA DE PINTURA AO AR LIVRE
5-6 Nov. – Largo Dr. Couto
“MANGUALD’ AUTO”
Exposição de automóveis
5-6 Nov. – Largo do Rossio
“FEIRA DOS SANTOS À MESA”
Restaurantes aderentes e CETM
Pratos típicos regionais
5 – 6 Nov.
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“ANIMANGUALDE”
Animação de ruas
5 – 6 Nov. – Várias artérias da cidade
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«Ciclo de cinema português» Envolveu comunidade sénior mangualdense
Terminou na semana passada o «Ciclo de Cinema Português» que teve início no dia 19 de
Julho e percorreu as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de
Mangualde. Esta iniciativa teve como objectivo ocupar os tempos livres da comunidade
sénior mangualdense, e promover o convívio entre aqueles que se encontram
institucionalizados em lares e centros de dia de Mangualde.
A autarquia mangualdense promoveu assim, em parceria com a Rede Social de Mangualde,
um conjunto de sessões de visionamento de filmes antigos realizados por autores
portugueses, como as célebres comédias “Canção de Lisboa” e “Costa do Castelo”.

O «Ciclo de Cinema Português» percorreu as várias Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho – Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro
Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, Associação Cultural e Recreativa da Freixiosa,
Centro Social e Paroquial de Santiago de Cassurrães, Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Centro de Dia de Chãs de Tavares, Centro
Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Associação de Solidariedade Social de
Contenças de Baixo.
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Estes encontros realizaram-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de Intervenção
“Promover o Envelhecimento Protegido” do Plano de Desenvolvimento Social (PDS), da
Rede Social de Mangualde, definido para o triénio 2011- 2014.
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Cães brilharam em Mangualde

Realizou-se no dia 9 de Outubro, no Largo Dr. Couto, o I Concurso
Canino de Beleza de Mangualde. A iniciativa, que contou com a participação de cerca de
meia centena de cães, foi organizada pela autarquia, com o apoio do Hotel Senhora do
Castelo, do Continente, da Agroviseu e do Clube Português de Canicultura. A câmara
municipal agradeceu aos patrocinadores que acreditaram no projecto e o tornaram possível.
«Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», «Melhor Par» e «Melhor Cão sem Raça
Definida» foram as categorias premiadas.
Cão Adulto
1º Cão Serra da Estrela (expositor de Gouveia)
2º Cão de Fila de S. Miguel (expositor Mangualde)
3º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)
Cão Jovem
1º Pastor Alemão (expositor Arouca)
2º Beagle (expositor Aveiro)
3º Epagneul Anão Continental Papillon (expositor V. Real)

ID: 3839540

Melhor Par
1º Beagle (Expositor Aveiro)
2º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)
Melhor Cão Sem Raça (sem pedrigree)
1º Cão Serra da Estrela
2º Bull Terrier
Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o concurso
teve início às 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa. Pelas 15h00, todos
os amantes de cães tiveram a possibilidade de admirar os exemplares a concurso e pelas
16h00 teve início o julgamento. Os julgamentos ficaram a cargo da juíza Maria Amélia
Taborda e da comissária Judite de Sousa.
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«Ciclo de Cinema Português» envolve seniores de Mangualde
Terminou na semana passada o «Ciclo de Cinema Português» que teve início no dia 19 de
Julho e percorreu as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de
Mangualde. Esta iniciativa teve como objectivo ocupar os tempos livres da comunidade
sénior mangualdense, e promover o convívio entre aqueles que se encontram
institucionalizados em lares e centros de dia de Mangualde.
A autarquia mangualdense promoveu assim, em parceria com a Rede Social de Mangualde,
um conjunto de sessões de visionamento de filmes antigos realizados por autores
portugueses, como as célebres comédias “Canção de Lisboa” e “Costa do Castelo”.
O «Ciclo de Cinema Português» percorreu as várias Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho – Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro
Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, Associação Cultural e Recreativa da Freixiosa,
Centro Social e Paroquial de Santiago de Cassurrães, Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Centro de Dia de Chãs de Tavares, Centro
Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Associação de Solidariedade Social de
Contenças de Baixo.
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Estes encontros realizaram-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de Intervenção
“Promover o Envelhecimento Protegido” do Plano de Desenvolvimento Social (PDS), da
Rede Social de Mangualde, definido para o triénio 2011- 2014.

«Ciclo de Cinema Português» envolve seniores de Mangualde
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Mangualde – Abertas inscrições para formação «Sessões de alerta no
desenvolvimento infanto-juvenil»

ID: 3837895

12 de Outubro, 15h30 no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde.
Inscrição gratuita mas obrigatória até 11 de Outubro
No próximo dia 12 de Outubro, quarta-feira, pelas 15h30, o Auditório da Câmara
Municipal de Mangualde, vai acolher uma sessão de formação dedicada ao tema
“Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infanto- Juvenil”. A iniciativa resulta de uma
organização conjunta da autarquia mangualdense e do Centro de Reabilitação e
Intervenção Psicoeducacional “Os Cinco Sentidos”.
Destinada à população em geral, esta formação pretende alertar e consciencializar
todos os agentes envolvidos na educação e acompanhamento de crianças e
jovens. A sessão tem a duração prevista de 2h30.
Conhecer os principais quadros clínicos que podem surgir no pré-escolar, 1º e 2º
ciclos; identificar as principais características de cada perturbação,
nomeadamente da Dislexia, Discalculia, Hiperactividade, Défice de Atenção,
Essence, Damp e Perturbação Específica da Linguagem, e conhecer os
procedimentos educativos mais adequados de acordo com as diferentes
manifestações sintomatológicas são os objectivos orientadores desta sessão.
As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório até ao dia 11 de Outubro
através dos email’s ssocial@mmangualde.pt ou
mangualde.5sentidos@hotmail.com ou pelo telefone 232619880

Mangualde – Abertas inscrições para formação «Sessões de alerta no desenvolvimento infanto-juvenil»
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Mangualde – I concurso canino de beleza foi um sucesso

ID: 3837896

Cães brilharam em Mangualde, Público aderiu e compareceu
Realizou-se ontem, dia 9 de Outubro, no Largo Dr. Couto, o I Concurso Canino de
Beleza de Mangualde.
A iniciativa, que contou com a participação de cerca de meia centena de cães, foi
organizada pela autarquia, com o apoio do Hotel Senhora do Castelo, do
Continente, da Agroviseu e do Clube Português de Canicultura. A câmara
municipal agradeceu aos patrocinadores que acreditaram no projecto e o
tornaram possível. «Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», «Melhor Par» e
«Melhor Cão sem Raça Definida» foram as categorias premiadas.
Cão Adulto
1º Cão Serra da Estrela (expositor de Gouveia)
2º Cão de Fila de S. Miguel (expositor Mangualde)
3º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)
Cão Jovem
1º Pastor Alemão (expositor Arouca)
2º Beagle (expositor Aveiro)
3º Epagneul Anão Continental Papillon (expositor V. Real)
Melhor Par
1º Beagle (Expositor Aveiro)
2º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)
Melhor Cão Sem Raça (sem pedrigree)
1º Cão Serra da Estrela
2º Bull Terrier
Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o
concurso teve início às 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa.
Pelas 15h00, todos os amantes de cães tiveram a possibilidade de admirar os
exemplares a concurso e pelas 16h00 teve início o julgamento. Os julgamentos
ficaram a cargo da juíza Maria Amélia Taborda e da comissária Judite de Sousa.

Mangualde – I concurso canino de beleza foi um sucesso
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Mangualde: os livros vão andar sobre rodas
Promover o livro e a leitura junto de todas as crianças do concelho é o
principal objectivo da autarquia com a iniciativa «Livros sobre Rodas» que decorre de
Outubro 2011 a Junho 2012.

Durante o ano lectivo que agora inicia, os livros vão voltar a andar sobre
rodas em Mangualde. O reinício do projecto «Livros sobre Rodas», que se realiza já há
vários anos, está previsto para o dia 18 de Outubro, com a sessão de leitura O Doutor
Tiradores, da autoria de Suzana Ferreira. Este primeiro ciclo de visitas decorre de 18 de
Outubro a 25 de Novembro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 10h00 e as
11h30.

ID: 3837683

Com o objectivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas sessões de
leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas da Biblioteca Municipal
às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. «Livros Sobre Rodas» é um projecto de
itinerância que percorre todas as escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do
concelho de Mangualde, com as histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para
a efectiva implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objectivos desta iniciativa
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal.
Este primeiro ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins-de-infância nos
dias:
Dia 18 Outubro – Vila Garcia
Dia 19 Outubro – Moimenta do Dão, Lobelhe do Mato, Tibaldinho
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Dia 21 Outubro – Chãs de Tavares, Matados
Dia 25 Outubro – Gandufe, Água Levada, Almeidinha
Dia 26 Outubro – Abrunhosa do Mato, Cunha Baixa, Cubos
Dia 28 Outubro – Contenças de Baixo e Mesquitela
Dia 2 Novembro – Oliveira e Fagilde
Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias:
Dia 8 Novembro – Tibaldinho
Dia 9 Novembro – Moimenta do Dão
Dia 11 Novembro – Gandufe
Dia 15 Novembro – Fagilde
Dia 16 Novembro – Cunha Baixa
Dia 18 Novembro – Mesquitela
Dia 22 de Novembro – Santiago de Cassurrães

ID: 3837683

Dia 23 Novembro – Chãs de Tavares
Dia 25 Novembro – Abrunhosa a Velha
O projecto inclui, para além do ciclo de visitas que agora se inicia, mais cinco ciclos de visitas
que decorrem durante todo o ano lectivo: 29 de Novembro a 11 Janeiro; 17 de Janeiro a 29
de Fevereiro; 6 de Março a 18 de Abril; 24 de Abril a 8 de Junho e 12 a 27 de Junho.
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Cães brilharam em Mangualde

Realizou-se ontem, dia 9 de Outubro, no Largo Dr. Couto, o I Concurso Canino de Beleza de
Mangualde. A iniciativa, que contou com a participação de cerca de meia centena de cães,
foi organizada pela autarquia, com o apoio do Hotel Senhora do Castelo, do Continente, da
Agroviseu e do Clube Português de Canicultura. A câmara municipal agradeceu aos
patrocinadores que acreditaram no projecto e o tornaram possível.

«Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», «Melhor Par» e «Melhor Cão sem Raça
Definida» foram as categorias premiadas.

ID: 3837691

Cão Adulto
1º Cão Serra da Estrela (expositor de Gouveia)
2º Cão de Fila de S. Miguel (expositor Mangualde)
3º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)
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Cão Jovem
1º Pastor Alemão (expositor Arouca)
2º Beagle (expositor Aveiro)
3º Epagneul Anão Continental Papillon (expositor V. Real)

Melhor Par
1º Beagle (Expositor Aveiro)
2º Mastim Napolitano (expositor Penafiel)

Melhor Cão Sem Raça (sem pedrigree)
1º Cão Serra da Estrela

ID: 3837691

2º Bull Terrier

Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o concurso
teve início às 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa. Pelas 15h00, todos
os amantes de cães tiveram a possibilidade de admirar os exemplares a concurso e pelas
16h00 teve início o julgamento. Os julgamentos ficaram a cargo da juíza Maria Amélia
Taborda e da comissária Judite de Sousa.
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Mais benefícios para ganhar sócios
SILVINO CARDOSO
Prosseguiu ontem o périplo de Godinho Lopes pelo país, na tentativa de reaproximar o clube
dos adeptos, que quer cativar de forma a torná-los sócios, sobretudo os que mais distantes
estão de Lisboa, de Alvalade, do clube e da equipa.
Ontem, depois do Sul e da Região Centro, foi a vez de o presidente do Sporting centrar
atenções no Interior do país e reunir-se em Mangualde com representantes de 15 Núcleos
Sportinguistas dos distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco, a quem voltou a reforçar as
medidas que se propõe tomar para engrandecer o clube e alargar a sua abrangência.

ID: 3835657

"Estamos a trabalhar para os sócios que são, afinal, quem sente e ama o clube. Queremos
aumentar o número de associados e temos o desejo de atingir os 200 mil sócios, meta que
julgo perfeitamente ao nosso alcance", introduziu Godinho Lopes, relacionando esse
objectivo com o de recuperar os cerca de 40 mil sócios não pagantes. Adoptando uma linha
estratégica já seguida pelos concorrentes Benfica e FC Porto, o presidente do Sporting indica
como pretende recuperar uns e cativar novos sócios. "Estão em estudo determinadas
parcerias para usufruto dos sócios, que passam por acordos com postos de combustíveis,
cadeias de supermercados, hospitais e clínicas CUF, entre outras. Com estas iniciativas, os
sportinguistas vão perceber que, além do amor que sentem pelo clube, também é vantajoso
ser sócio."
O presidente do Sporting enfatizou ainda a importância da alteração dos estatutos para que o
voto à distância, nomeadamente, no Núcleo, possa tornar-se uma realidade em breve e
alertou para a consciencialização social e o papel fundamental que os Núcleos podem
desempenhar no apoio aos seus associados, exemplificando com a utilização das suas
instalações para o apoio aos filhos, às crianças que ficam sem uma referência física após as
aulas e que poderiam ser acolhidas nas suas sedes. Godinho Lopes foi ainda recebido na
Câmara Municipal de Mangualde.
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«Livros sobre Rodas» em Mangualde

Durante o ano lectivo que agora inicia, os livros vão voltar a andar sobre rodas em
Mangualde. O reinício do projecto «Livros sobre Rodas», que se realiza já há vários anos,
está previsto para o dia 18 de Outubro, com a sessão de leitura O Doutor Tiradores, da
autoria de Suzana Ferreira. Este primeiro ciclo de visitas decorre de 18 de Outubro a 25 de
Novembro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 10h00 e as 11h30.
Com o objectivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas sessões de
leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas da Biblioteca Municipal
às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. «Livros Sobre Rodas» é um projecto de
itinerância que percorre todas as escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do
concelho de Mangualde, com as histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para
a efectiva implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objectivos desta iniciativa
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal.
Este primeiro ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins-de-infância nos dias:
Dia 18 Outubro – Vila Garcia
Dia 19 Outubro – Moimenta do Dão, Lobelhe do Mato, Tibaldinho

ID: 3837275

Dia 21 Outubro – Chãs de Tavares, Matados
Dia 25 Outubro – Gandufe, Água Levada, Almeidinha
Dia 26 Outubro – Abrunhosa do Mato, Cunha Baixa, Cubos
Dia 28 Outubro – Contenças de Baixo e Mesquitela
Dia 2 Novembro – Oliveira e Fagilde
Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias:

«Livros sobre Rodas» em Mangualde
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Dia 8 Novembro – Tibaldinho
Dia 9 Novembro – Moimenta do Dão
Dia 11 Novembro – Gandufe
Dia 15 Novembro – Fagilde
Dia 16 Novembro – Cunha Baixa
Dia 18 Novembro – Mesquitela
Dia 22 de Novembro – Santiago de Cassurrães
Dia 23 Novembro – Chãs de Tavares
Dia 25 Novembro – Abrunhosa a Velha

ID: 3837275

O projecto inclui, para além do ciclo de visitas que agora se inicia, mais cinco ciclos de visitas
que decorrem durante todo o ano lectivo: 29 de Novembro a 11 Janeiro; 17 de Janeiro a 29
de Fevereiro; 6 de Março a 18 de Abril; 24 de Abril a 8 de Junho e 12 a 27 de Junho.
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