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11-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

2

11-08-2011

MEIO MILHAR DE CICLISTAS PEDALARAM EM MANGUALDE

Jornal da Beira

11

3

11-08-2011

Mangualde: Autarquia promove exposições para dar a conhecer
"memórias" de Mangualde

www.daotv.pt

4

11-08-2011

Mangualde: II Festival de Sopa de Mangualde

www.daotv.pt

5

11-08-2011

Ases da Estrada em Mangualde

www.faroldanossaterra.net

6

10-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

7

10-08-2011

Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde

www.vaipassear.com

8

09-08-2011

Mangualde apoia campanha de prevenção do cancro

Diário as Beiras

36

9

09-08-2011

Mangualde » Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o
cancro

Diário Regional de Viseu

1;9

10

09-08-2011

Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250
mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente da Câmara de
Mangualde).

RTP 1 » Jornal da Tarde

13:26:37

11

09-08-2011

Guerra da água: Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250
mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente C.M. Mangualde).

RTPN » Jornal do País

20:07:42

12

09-08-2011

Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250
mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente da Câmara de
Mangualde).

RTPN » Tarde Informativa

14:22:18

13

09-08-2011

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros
escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo tamb[...]

TVI » Diário da Manhã

06:40:09

14

09-08-2011

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros
escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo tamb[...]

TVI » Diário da Manhã

07:40:47

15

09-08-2011

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros
escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo tamb[...]

TVI24 » Diário da Manhã

06:40:09

16

09-08-2011

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros
escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo tamb[...]

TVI24 » Diário da Manhã

07:40:47

17

09-08-2011

Câmara de Mangualde apoia campanha de prevenção do cancro

www.asbeiras.pt

18

09-08-2011

Mangualde: Câmara associa-se a campanha contra o cancro

www.cnoticias.net
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09-08-2011

Mangualde: Autarquia Mangualdense associa-se à Liga Portuguesa
Contra o Cancro

www.daotv.pt

20

09-08-2011

Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o cancro

www.diarioviseu.pt

21

09-08-2011

Autarquias de Viseu, Mangualde e Nelas numa "guerra da água"

www.rtp.pt

22

09-08-2011

PSA de Mangualde reforça produção automóvel no primeiro semestre
do ano

www.viseumais.com
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08-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

24

08-08-2011

Mangualde: Vice-presidente Mangualdense diz que praia artificial nada
tem a ver com a divida de consumo de água

www.daotv.pt

25

08-08-2011

Mangualde: Serviços Municipais com novo horário

www.daotv.pt

26

08-08-2011

Mangualde: Autarquia associa-se a campanha de prevenção contra o
cancro

www.jornalimpresso.com
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08-08-2011

MANGUALDE: Autarquia mangualdense associa-se a campanha de
prevenção contra o cancro

www.tvnelas.com
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28

08-08-2011

Ases da Estrada com Concentração Motard em Mangualde

www.vaipassear.com

29

08-08-2011

Autarquia de Mangualde esclarece caso da dívida de água

www.viseumais.com

30

08-08-2011

Mangualde associa-se a Campanha de Prevenção Contra o Cancro

www.viseumais.com

31

07-08-2011

Bombeiros apoiam praia artificial. Foi inaugurada em Mangualde e
oferece aos banhistas, para além da água, um extenso areal. O
dispositivo de segurança está garantido diariamente pela corpor[...]

RTP 2 » Vida Por Vida

15:08:24

32

06-08-2011

Como poderá ser classificada a venda do BPN ao BIC?

Diário as Beiras

18

33

06-08-2011

Câmaras às turras por causa da água

www.correiomanha.pt

34

06-08-2011

Câmaras às turras por causa da água

www.correiomanha.pt

35

06-08-2011

Mangualde: XI concentração motard com lema “A família, o espírito e o
convívio
motociclista”

www.daotv.pt

36

06-08-2011

Mangualde: Câmara Municipal esclare valor da dívida da água

www.jornalimpresso.com

37

06-08-2011

MANGUALDE: Município esclarece dívidas sobre abastecimento de
água

www.tvnelas.com

38

05-08-2011

Por causa do abastecimento de água » Mangualde quer reunião para
encontrar solução

Diário Regional de Viseu

1;5

39

05-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

40

05-08-2011

Alto do concelho já dispõe de água pública

Jornal do Centro

18

41

05-08-2011

CONCENTRAÇÃO MOTARD

Jornal do Centro

18

42

05-08-2011

Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

noticias.sapo.pt

43

05-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

noticias.sapo.pt

44

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC » Edição da Manhã

07:07:42

45

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC » Notícias

06:35:29

46

05-08-2011

Guerra da água: Câmara de Viseu ameaça cortar o abastecimento ao
concelho de Mangualde. (IN) Joaquim Ferreira (Vice-Presidente CM
Mangualde).

SIC » Primeiro Jornal

14:08:39

47

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC Notícias » Edição da Manhã

07:07:42

48

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC Notícias » Edição da Manhã

08:29:42

49

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC Notícias » Edição da Manhã

09:13:10

50

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC Notícias » Jornal das 10

10:11:02

51

05-08-2011

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de
Mangualde deve cerca de 250 mil euros.

SIC Notícias » Notícias

06:35:29

52

05-08-2011

www.diariodigital.pt
Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por dívidas

53

05-08-2011

Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por divídas no abastecimento
de água

www.ionline.pt

54

05-08-2011

Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por divídas no abastecimento
de água

www.ionline.pt

55

05-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

www.radioocidente.pt

56

05-08-2011

Gestão da praia artificial de Mangualde rejeita culpas na conta de 250
mil euros de água

www.rtp.pt

57

05-08-2011

Autarquia de Mangualde acusa Viseu de campanha contra sucesso da
praia artificial

www.rtp.pt

58

05-08-2011

Gestão da praia artificial de Mangualde rejeita culpas na conta de 250
mil euros de água

www.rtp.pt

59

05-08-2011

Viseu e Mangualde disputam água e dinheiro

www.sol.pt
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60

05-08-2011

Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por abastecimento de água

www.tsf.pt

61

05-08-2011

Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por dívidas de água

www.viseumais.com

62

04-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

63

04-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

sicnoticias.sapo.pt

64

04-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

www.cnoticias.net

65

04-08-2011

Autarquia resolve problemas de abastecimento de água

www.diarioviseu.pt

66

04-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

www.expresso.pt

67

04-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

www.geocidmadeira.com

68

04-08-2011

ALCAFACHE VAI SER EVOCADO PELA DÉCIMA VEZ
CONSECUTIVA

www.noticiasdeviseu.com

69

04-08-2011

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

www.visao.pt

70

03-08-2011

Memórias municipais em Mangualde

Diário as Beiras

2

71

03-08-2011

Toy e André Sardet nas festas da cidade

Diário Regional de Viseu

8

72

03-08-2011

Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do
Concelho

www.daotv.pt

73

03-08-2011

Mangualde recebe XXII Festival de Folclore

www.daotv.pt

74

03-08-2011

Mangualde - Inauguração das obras de requalificação da Capela de
Cubos

www.daotv.pt

75

02-08-2011

Mangualde Memórias municipais nos 25 anos da cidade

Diário as Beiras

2

76

02-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

77

02-08-2011

XI Concentração Motard de Mangualde

www.metronews.com.pt

78

02-08-2011

XI Concentração Motard vai decorrer em Mangualde

www.viseumais.com

79

01-08-2011

Passatempo de leitura em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

80

01-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

81

01-08-2011

MEIO MILHAR DE CICLISTAS PEDALARAM EM MANGUALDE

Renascimento

1;12

82

01-08-2011

Festas da Cidade de 2 a 5 de Setembro » MANGUALDE VAI ESTAR
EM FESTA

Renascimento

1;11

83

01-08-2011

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS: TRATAMENTO DE
CAMINHOS

Renascimento

1;9

84

01-08-2011

DESINEL empresa informática de Mangualde

Renascimento

11

85

01-08-2011

Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do
Concelho

www.daotv.pt

86

01-08-2011

Mangualde: Concluída a ligação de Água da rede pública ao Alto do
Concelho

www.jornalimpresso.com

87

01-08-2011

Mangualde: Realiza a XI Concentração Motard de 19 a 21 de Agosto

www.jornalimpresso.com

88

01-08-2011

Fim-de-semana de inaugurações no Concelho

www.mangualdeonline.com

89

01-08-2011

Concluída a ligação de água da rede pública ao alto do concelho de
Mangualde

www.metronews.com.pt
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Notícia de TV

Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente da Câmara de
Mangualde).
Data: 09-08-2011
Fonte: RTP 1 » Jornal da Tarde
Hora: 13:26:37

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
RTP 1
Jornal da Tarde
Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim
Patrício (Vice-Presidente da Câmara de Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:14

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:26:37
13:28:51

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

Informação
01:26:00
13:00:00
14:26:00
Carlos Daniel

Observações
N.º Série

3754947

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Guerra da água: Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente C.M. Mangualde).
Data: 09-08-2011
Fonte: RTPN » Jornal do País
Hora: 20:07:42

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
RTPN
Jornal do País
Guerra da água: Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim
Patrício (Vice-Presidente C.M. Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:11

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:07:42
20:09:53

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

Informação
00:19:00
20:00:00
20:19:00
Dina Aguiar

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

3755671

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim Patrício (Vice-Presidente da Câmara de
Mangualde).
Data: 09-08-2011
Fonte: RTPN » Tarde Informativa
Hora: 14:22:18

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
RTPN
Tarde Informativa
Guerra da Água. Câmara de Viseu reclama a Mangualde dívida de 250 mil euros. (IN) Joaquim
Patrício (Vice-Presidente da Câmara de Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:02

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

14:22:18
14:24:20

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

Informação
00:46:00
14:00:00
14:46:00
Catarina Vaz

Observações
N.º Série

3755131

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.
Data: 09-08-2011
Fonte: TVI » Diário da Manhã
Hora: 06:40:09

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
TVI
Diário da Manhã
Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José
Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital). Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V.
Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:01:51
06:40:09

Hora de fim da notícia

06:42:00

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

Informação
03:30:00
06:30:00
10:00:00
Frederico Almeida/Patrícia Matos

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

3754590

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.
Data: 09-08-2011
Fonte: TVI » Diário da Manhã
Hora: 07:40:47

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
TVI
Diário da Manhã
Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José
Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital). Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V.
Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:01:57
07:40:47

Hora de fim da notícia

07:42:44

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

Informação
03:30:00
06:30:00
10:00:00
Frederico Almeida/Patrícia Matos

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

3754634

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.
Data: 09-08-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Manhã
Hora: 06:40:09

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
TVI24
Diário da Manhã
Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José
Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital). Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V.
Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:01:51
06:40:09

Hora de fim da notícia

06:42:00

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

Informação
02:43:00
06:30:00
09:13:00
Frederico Almeida/Patrícia Matos

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

3754699

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital).
Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V. Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.
Data: 09-08-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Manhã
Hora: 07:40:47

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

09-08-2011
TVI24
Diário da Manhã
Não é urgente: Trib. de Contas chumba concursos públicos de centros escolares. (IN) José
Mendes (Pres. CM Oliveira do Hospital). Autarquias de Mangualde, Nazaré, Vila Verde e V.
Castelo também viram os projectos de centros escolares serem chumbados.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:01:57
07:40:47

Hora de fim da notícia

07:42:44

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

Informação
02:43:00
06:30:00
09:13:00
Frederico Almeida/Patrícia Matos

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

3754705

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Bombeiros apoiam praia artificial. Foi inaugurada em Mangualde e oferece aos banhistas, para além da água, um extenso areal. O
dispositivo de segurança está garantido diariamente pela corporação entre as nove e as 19 horas.
Data: 07-08-2011
Fonte: RTP 2 » Vida Por Vida
Hora: 15:08:24

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

07-08-2011
RTP 2
Vida Por Vida
Bombeiros apoiam praia artificial. Foi inaugurada em Mangualde e oferece aos banhistas, para
além da água, um extenso areal. O dispositivo de segurança está garantido diariamente pela
corporação entre as nove e as 19 horas.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:00:22
15:08:24

Hora de fim da notícia

15:08:46

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

Informação
00:22:00
15:04:00
15:26:00
Rui Rama da Silva

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

3755120

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC » Edição da Manhã
Hora: 07:07:42

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC
Edição da Manhã
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:18

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:07:42
07:09:00

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

Informação
01:10:00
07:00:00
08:10:00
António Nogueira

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

3750487

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC » Notícias
Hora: 06:35:29

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC
Notícias
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:54

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:35:29
06:36:23

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Ricardo Borges Carvalho

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

3750426

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Guerra da água: Câmara de Viseu ameaça cortar o abastecimento ao concelho de Mangualde. (IN) Joaquim Ferreira (Vice-Presidente CM
Mangualde).
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 14:08:39

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC
Primeiro Jornal
Guerra da água: Câmara de Viseu ameaça cortar o abastecimento ao concelho de Mangualde.
(IN) Joaquim Ferreira (Vice-Presidente CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:40

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

14:08:39
14:11:19

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

Informação
01:24:00
13:00:00
14:24:00
Bento Rodrigues

Observações
N.º Série

3750707

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 07:07:42

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC Notícias
Edição da Manhã
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:18

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:07:42
07:09:00

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

Informação
01:10:00
07:00:00
08:10:00
António Nogueira

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

3750519

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 08:29:42

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC Notícias
Edição da Manhã
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:55

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

08:29:42
08:30:37

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

Informação
01:45:00
08:15:00
10:00:00
António Nogueira

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

3750645

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 09:13:10

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC Notícias
Edição da Manhã
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:50

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

09:13:10
09:14:00

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

Informação
01:45:00
08:15:00
10:00:00
António Nogueira

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

3750730

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC Notícias » Jornal das 10
Hora: 10:11:02

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC Notícias
Jornal das 10
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:38

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

10:11:02
10:11:40

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

Informação
01:48:00
10:00:00
11:48:00
Marta Atalaya

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

3751058

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de 250 mil euros.
Data: 05-08-2011
Fonte: SIC Notícias » Notícias
Hora: 06:35:29

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

05-08-2011
SIC Notícias
Notícias
Dívida no abastecimento de água: Fernando Ruas diz que autarquia de Mangualde deve cerca de
250 mil euros.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:54

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:35:29
06:36:23

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Ricardo Borges Carvalho

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

3750464

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Data:

11-08-2011

Título: Mangualde: Autarquia promove exposições para dar a conhecer "memórias" de Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde: Autarquia promove exposições para dar a conhecer
"memórias" de Mangualde

ID: 3758923

No âmbito das comemorações dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade
realiza-se, de 3 a 31 de Agosto, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde a
exposição «Memórias Municipais», numa iniciativa que pretende dar a conhecer o
património cultural da autarquia.
Balanças, pesos e medidas, máquinas de escrever, furadores, pisa papéis antigos,
computador antigo, livros de escrita e outros livros relacionados com a actividade
burocrática, bem como outros materiais antigos dos diversos serviços da Câmara
compõem a panóplia de peças que podem ser vistas nesta mostra.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às
17h00.
Ao mesmo tempo, e no mesmo sentido de dar a conhecer as memórias de
Mangualde, a autarquia mangualdense, através do Arquivo Municipal, realiza a
exposição documental «Memórias de Arquivo».
A mostra está patente de 1 a 31 de Agosto, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, com um espólio que reflecte o elevado esforço de pesquisa e recolha do
Arquivo Municipal, que desta forma contribui com mais uma acção de divulgação
de documentação de elevado interesse histórico-cultural.

Mangualde: Autarquia promove exposições para dar a conhecer "memórias" de Mangualde
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Data:

11-08-2011

Título: Mangualde: II Festival de Sopa de Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde: II Festival de Sopa de Mangualde

ID: 3758929

Pelo segundo ano consecutivo, e inserido na programação das Festas da Cidade,
realizar-se-á o II Festival de Sopa de Mangualde, no Domingo, dia 4 de Setembro,
pelas 18h30, no Largo Dr. Couto, onde os visitantes poderão saborear diversas
sopas tradicionais portuguesas.

Mangualde: II Festival de Sopa de Mangualde
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Data:

11-08-2011

Título: Ases da Estrada em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Convívios — Quinta-feira, 11 Agosto 2011

Ases da Estrada em Mangualde

Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto realiza-se a XI Concentração
Motard de Mangualde. Sob o lema “A família, o espírito e o
convívio motociclista”, este encontro apresenta um cartaz
bastante variado e que promete momentos cheios de animação.
A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de
Mangualde e do Motoclube de Mangualde. As inscrições são
limitadas.
Durante três dias, Mangualde vai assistir a um desfilar de motas e proporcionar a todos os
amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz, destaca-se a tradicional
“Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um casamento, uma
visita ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos musicais com
destaque para o concerto do Jaimão no sábado à noite. Os participantes terão ainda a
oportunidade de realizar diversas actividades nas Piscinas Municipais e na praia
mangualdense.
Durante o evento, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, vai
entregar prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards presentes.
PROGRAMA
19 de Agosto (Sexta-feira)
09h00 – Abertura oficial da concentração
Abertura das inscrições

ID: 3780931

Recepção aos amigos motociclistas
Manhã livre nas Piscinas
12h00 – Lmartista de Penafiel
13h00 – Almoço
14h30 – Preparação para o casamento
15h00 – Caravana motociclista à cidade

Ases da Estrada em Mangualde

11-08-2011

INTERNET

1 de 3

Data:

11-08-2011

Título: Ases da Estrada em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

“Casamento Civil do Marco e da Simone”
G.M. Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra
16h30 – Tarde nas Piscinas e na Praia
19h00 – Lmartista de Penafiel
20h00 – Jantar
21h00 – Cerimónia Religiosa com o Sr. Pe. Zé Fernando e o Sr. Pe. Geraldo
“Casamento Motard do Marco e da Simone” no local da concentração
Partir o Bolo dos Noivos
21h45 – Actuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde
22h30 – Bailarico com Duo Musical
24h00 – Concerto com os Kotaz à Solta
20 de Agosto (Sábado)
09h00 – Reabertura das inscrições
09h30 – Pequeno-almoço
Manhã livre nas Piscinas
12h30 – Almoço com 2 pratos à escolha
14h30 – Tarde nas Piscinas

ID: 3780931

15h00 – Visita ao Santuário da Nossa Sª. Do Castelo
Autocarro às 15h00/15h30/16h0017h00 – Aula de Hidroginástica nas Piscinas para todos
os Motociclistas, pelo Forlife do Palácio do Gelo de Viseu
18h00 – Variedades nas Piscinas
Rui Valente e seu acordeão – M.C. Pombal
Lmartista – Penafiel
António Sapateiro – Fadista de Mangualde

Ases da Estrada em Mangualde
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Data:

11-08-2011

Título: Ases da Estrada em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

19h30 – Banho aos recém-casados nas Piscinas
20h00 – Jantar com 2 pratos á escolha
21h30 – Entrega de prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards pelo
Presidente da Câmara de Mangualde
Homenagem aos Motociclistas – Zé Eduardo (Jamsborda) Clã Motociclista e ao Tónica,
Edgar, Ângela e Isabel do G.M. os Correias.
Homenagem em memória dos Motards falecidos Adelaide, Tuxa e Mestre Ari.
22h00 – Banda Musical Kotaz à Solta
24h00 – Concerto Cão Zarolho
Striptease
01h00 – Espectáculo ao vivo com Jaimão
Feijoada à Trinitá do nosso Mestre Ari
02h30 – Corrida do Pilau
21 de Agosto (Domingo)
09h00 – Pequeno-almoço
Manhã de recuperação nas Piscinas
11h30 – Passeio – Despedida à cidade
12h30 – Almoço

ID: 3780931

15h00 – Encerramento da Concentração

Ases da Estrada em Mangualde
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Data:
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Título: Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde

Mangualde já rima com Verão e praia. A primeira praia artificial da Europa, Live Beach, volta
a surpreender os visitantes com novas animações de praia que prometem fazer as delícias
de miúdos e graúdos.

Barquinhos de água, camas elásticas, setas e até um touro mecânico insuflável são as
novidades que complementam a verdadeira experiência de praia proporcionada pelo Live
Beach. Com cerca de 1.500 visitantes diários, a praia de Mangualde aposta na animação e
entretenimento como complemento à praia. Concertos, karaoke, danças, Djs, massagens e
as animações infantis atraem milhares de pessoas à praia mais famosa do país.

ID: 3755845

Os pais podem agora desfrutar tranquilamente de um dia de praia, enquanto os mais
pequenos se divertem nos barquinhos de água e nas camas elásticas, em total segurança.

A animação nocturna está garantida com o Touro Mecânico, que promete muita diversão e
adrenalina, e com as provas de pontaria nas famosas máquinas de setas. A entrada no
recinto é livre a partir das 19h00, excepto em dias de concerto.

Novas Animações Live Beach:

Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde
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Título: Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

- Barquinhos na água: 2€/10 minutos
- Camas elásticas: 2€/15 minutos

ID: 3755845

- Touro mecânico: 2€/4 minutos

Live Beach: Novas animações de praia em Mangualde
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Título: Câmara de Mangualde apoia campanha de prevenção do cancro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Câmara de Mangualde apoia campanha de prevenção do cancro

DR
A Câmara Municipal de Mangualde associou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) e apoia a campanha de divulgação “11 Normas do Código Europeu Contra o
Cancro”.
A autarquia explica a adesão com a “importância de consciencializar a população para os
efeitos dos comportamentos na prevenção” da doença, promovendo o lema “Evite o risco de
cancro. Siga o código!”.

ID: 3754401

A iniciativa, que está em curso desde o passado mês de julho, realiza-se no âmbito de uma
campanha financiada pelo Alto Comissariado da Saúde e conta com a colaboração de muitas
figuras públicas que associaram a sua imagem a esta luta. Na lista estão caras bem
conhecidas da televisão portuguesa como Carolina Patrocínio ou Jorge Gabriel.

Câmara de Mangualde apoia campanha de prevenção do cancro
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Título: Mangualde: Câmara associa-se a campanha contra o cancro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde: Câmara associa-se a campanha contra o cancro
A Câmara de Mangualde associou-se à Liga Portuguesa Contra ao Cancro na campanha de
divulgação das “11 Normas do Código Europeu Contra o Cancro”.
A autarquia diz estar “ciente da importância de consciencializar a população para os efeitos
dos comportamentos na prevenção do cancro”.
Com o lema “Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!”, a campanha integra acções que
visam “divulgar a mensagem de que a prevenção está, em primeiro lugar, nas mãos de cada
um e depende em grande medida das escolhas que são feitas no âmbito da saúde”.

ID: 3755762

Mupis, outdoors e acções de educação à comunidade alertam para a importância da escolha
de hábitos de vida saudáveis como não fumar, privilegiar o consumo de frutos e vegetais,
evitar a obesidade, moderar a exposição solar, não esquecendo a realização de rastreios
periódicos à mama, ao colo do útero e aos intestinos.

Mangualde: Câmara associa-se a campanha contra o cancro
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Título: Mangualde: Autarquia Mangualdense associa-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3754956

Mangualde: Autarquia Mangualdense associa-se à Liga Portuguesa Contra o
Cancro
A Câmara Municipal de Mangualde associou-se à Liga Portuguesa Contra ao
Cancro, na campanha de divulgação das «11 Normas do Código Europeu Contra
o Cancro». O objectivo é consciencializar a população para os efeitos dos
comportamentos na prevenção do cancro.
Sob o lema “Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!”, esta campanha é composta
por um conjunto de acções que pretendem divulgar a mensagem de que a
prevenção está, em primeiro lugar, nas mãos de cada um, e depende em grande
medida das escolhas que são feitas no âmbito da saúde. Mupis, outdoors e
acções de educação à comunidade alertam para a importância da escolha de
hábitos de vida saudáveis como não fumar, privilegiar o consumo de frutos e
vegetais, evitar a obesidade, moderar a exposição solar, não esquecendo a
realização de rastreios periódicos à mama, ao colo do útero e aos intestinos.
A iniciativa, que está em curso desde o mês de Julho, realiza-se no âmbito de uma
campanha financiada pelo Alto Comissariado da Saúde e conta com a
colaboração de muitas figuras públicas, que aceitaram o convite e, associaram a
sua imagem a esta luta no combate à primeira causa de morte em Portugal.
Código Europeu Contra o Cancro:
1. Não fume. Se é fumador deixe de fumar o mais rapidamente possível; não fume
na presença de não fumadores.
2. Evite a obesidade.
3. Pratique diariamente exercício físico.
4. Aumente a ingestão diária de vegetais e fruta (pelo menos 5 porções por dia) e
limite a ingestão de alimentos contendo gorduras animais.
5. Modere o consumo de bebidas alcoólicas.
6. Evite a exposição demorada ou excessiva ao sol
7. Cumpra as instruções de segurança relativas a substâncias ou ambientes que
possam causar cancro.
8. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro do Colo do Útero
9. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro da Mama
10. As mulheres e os homens devem participar no Rastreio do Cancro do Cólon e
Recto.
11. Participe em programas de vacinação contra o HPV e o HBV.

Mangualde: Autarquia Mangualdense associa-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro
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Título: Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o cancro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o cancro
MANGUALDE

Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o cancro

ID: 3754410

Ciente da importância de consciencializar a população para os efeitos dos nossos
comportamentos
na prevenção do cancro, a Câmara Municipal de Mangualde associou-se à Liga Portuguesa
Contra ao Cancro, na campanha de divulgação das ‘11 Normas do Código Europeu Contra o
Cancro’.
Sob o lema ‘Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!’, a campanha é composta por um
conjunto de acções que pretendem divulgar a mensagem de que a prevenção está, em
primeiro lugar, nas mãos de cada um, e depende em grande medida das escolhas que são
feitas no âmbito da saúde.

Câmara associa-se a campanha de prevenção contra o cancro
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Título: Autarquias de Viseu, Mangualde e Nelas numa "guerra da água"
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

País

Autarquias de Viseu, Mangualde e Nelas numa "guerra da água"
O presidente da Câmara de Viseu exige à autarquia de Mangualde o pagamento de uma
dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento de água. Fernando Ruas acusa o
concelho vizinho de não respeitar o protocolo com o sistema intermunicipal de água que é
gerido por Viseu.

ID: 3755768

2011-08-09 13:56:17

Autarquias de Viseu, Mangualde e Nelas numa "guerra da água"
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Título: PSA de Mangualde reforça produção automóvel no primeiro semestre do ano
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

PSA de Mangualde reforça produção automóvel no primeiro semestre do ano

A fábrica portuguesa da Peugeot Citroën (PSA) continua a reforçar a
sua produção e a consolidar os postos de trabalho. “A previsão para o ano de 2011 é que a
produção passe, ligeiramente, os 50 mil veículos”, avançou o director financeiro da Peugeot
Citroën, Elísio Oliveira, ao Diário Económico. No primeiro semestre deste ano saíram das
linhas de montagem da fábrica de Mangualde, no distrito de Viseu, 28.037 veículos, o que
representa um aumento de 18,5% face ao mesmo período de 2010.
As expectativas da unidade que fabrica os modelos Citroën Berlingo e Peugeot Partner são
animadoras, tanto para a empresa, como para os 1.300 trabalhadores que, actualmente,
produzem 250 veículos por dia, em três turnos. Além do reforço de produção – que permitirá
superar a meta dos 50 mil veículos no final deste ano – a unidade portuguesa da PSA fechou
o primeiro semestre com um volume de negócios de 220 milhões euros.

ID: 3755769

Elísio Oliveira explicou ao Diário Económico que a “manutenção do bom nível de actividade
se deve a vários factores”. Por um lado, à melhoria global do mercado automóvel, por outro,
“à conjugação da competitividade da empresa com a sua grande flexibilidade, factores que
lhe permitem agarrar as oportunidades de mercado com grande eficácia operacional”,
adianta.

PSA de Mangualde reforça produção automóvel no primeiro semestre do ano
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Mangualde: Vice-presidente Mangualdense diz que praia artificial nada
tem a ver com a divida de consumo de água

ID: 3753009

Na sequência das recentes notícias (ver notícia) que apontam uma divida da
Câmara Municipal de Mangualde ao município de Viseu relativamente ao consumo
de água, a autarquia Mangualdense convocou esta (sexta, 5 agosto) manhã uma
conferência de imprensa.
Joaquim Patrício, vice-presidente da autarquia Mangualdense começou por dizer
que Fernando Ruas desconhece o valor da divida da câmara de Mangualde que
não coincide com o que foi referido.
Após no dia 2 de Agosto, os autarcas de Mangualde terem tomado consciência
que algo não estava bem quanto ao consumo de água, terão enviado um ofício ao
SMAS de Viseu solicitando a cópia dos mapas de fornecimento de água no ano de
2011 proveniente da barragem de Fagilde referentes aos municípios de
Mangualde, Viseu e Nelas. A autarquia revelou-se espantada pela resposta ter
surgido, não de forma formal, mas sim através da comunicação social. Segundo o
vice-presidente, trata-se de “uma perseguição política ao investimento que foi feito
em Mangualde”, a praia artificial.
Ainda segundo o vice-presidente Mangualdense a praia não terá nada a ver com a
problemática e acusa Fernando Ruas de usar esse argumento porque desde que
se soube que a praia iria para Mangualde este terá “ficado nervoso” ou que então
“algo de mais complicado terá acontecido”.
Segundo gráficos mostrados na conferência, desde 2009 a 2011 não existe
nenhum pico de aumento de consumo. “O consumo de água de ano para ano vai
aumentando gradualmente”, sublinha .

No protocolo celebrado quanto ao abastecimento de
água, a autarquia Mangualdense recebe 11,5%, o município de Nelas 15,5% e o
município de Viseu 70%. Relativamente a estes dados, o vice-presidente deixa a
questão “será que o Dr. Fernando Ruas quer o monopólio da barragem de
Fagilde?”, questionando de seguida a redução do consumo de água do concelho
de Mangualde aquando da feira de S. Mateus.
Joaquim Patrício recorda ainda que com a chegada do abastecimento de água ao
alto do concelho, que há mais de 20 anos não tinha água, naturalmente o
consumo desta vai
aumentar. Ainda no mesmo sentido, no que toca às rotundas e jardins em Viseu o
autarca questiona “Será que Viseu tem poços próprios para regar estes
espaços?”.
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Para a autarquia de Mangualde, Fernando Ruas deverá capacitar-se de que
Mangualde é neste momento uma referência no distrito, na região e mesmo a
nível internacional.
“Nós estamos a tomar balanço para fazer de Mangualde aquilo que Mangualde
efectivamente merece e é” aponta o vice-presidente Mangualdense.
Quanto ao investimento da praia de Mangualde, o autarca, referiu que esta já teve
cerca de 70 mil visitantes, dá emprego a cerca de 100 pessoas e que os
restaurantes e Hotéis de Mangualde que antes por esta altura estavam vazios,
têm agora um publico alvo, vindo gente de Norte a Sul e também de fora do país.
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Mangualde: Serviços Municipais com novo horário

ID: 3754972

O Atendimento aos Munícipes no Edifício dos Paços do Concelho, em Mangualde,
tem desde segunda-feira, um horário alargado que passa a fazer-se entre as nove
da manhã e as oito da noite.
Nesta primeira fase o atendimento efectuado entre as quatro da tarde e as oito da
noite abrange apenas os serviços da Secção de Taxas e Licenças, Secção de
Água e Saneamento e o Balcão Multiserviços, não sendo por isso possível
efectuar serviços que impliquem pagamentos.
O objectivo desta iniciativa é melhorar a prestação de serviços municipais.

Mangualde: Serviços Municipais com novo horário
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Mangualde: Autarquia associa-se a campanha de prevenção contra o
cancro
Estando ciente da importância de consciencializar a população para os efeitos dos
nossos comportamentos na prevenção do cancro, a Câmara Municipal de Mangualde
associa-se à Liga Portuguesa Contra ao Cancro, na campanha de divulgação das «11
Normas do Código Europeu Contra o Cancro».

Jorge Gabriel

ID: 3753227

Sob o lema “Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!”, esta campanha é composta por um
conjunto de acções que pretendem divulgar a mensagem de que a prevenção está, em
primeiro lugar, nas mãos de cada um, e depende em grande medida das escolhas que são
feitas no âmbito da saúde. Mupis, outdoors e acções de educação à comunidade alertam
para a importância da escolha de hábitos de vida saudáveis como não fumar, privilegiar o
consumo de frutos e vegetais, evitar a obesidade, moderar a exposição solar, não
esquecendo a realização de rastreios periódicos à mama, ao colo do útero e aos intestinos.
A iniciativa, que está em curso desde o mês de Julho, realiza-se no âmbito de uma
campanha financiada pelo Alto Comissariado da Saúde e conta com a colaboração de muitas
figuras públicas, que aceitaram o convite e, associaram a sua imagem a esta luta no
combate à primeira causa de morte em Portugal.
Código Europeu Contra o Cancro
1. Não fume. Se é fumador deixe de fumar o mais rapidamente possível; não fume na
presença de não fumadores.
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2. Evite a obesidade.
3. Pratique diariamente exercício físico.
4. Aumente a ingestão diária de vegetais e fruta (pelo menos 5 porções por dia) e limite a
ingestão de alimentos contendo gorduras animais.
5. Modere o consumo de bebidas alcoólicas.
6. Evite a exposição demorada ou excessiva ao sol
7. Cumpra as instruções de segurança relativas a substâncias ou ambientes que possam
causar cancro.
8. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro do Colo do Útero
9. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro da Mama
10. As mulheres e os homens devem participar no Rastreio do Cancro do Cólon e Recto.

ID: 3753227

11. Participe em programas de vacinação contra o HPV e o HBV.

Mangualde: Autarquia associa-se a campanha de prevenção contra o cancro
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MANGUALDE: Autarquia mangualdense associa-se a campanha de prevenção
contra o cancro
Posted on Segunda-feira, Agosto 08, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

ID: 3754664

Estando ciente da importância de consciencializar a
população para os efeitos dos nossos comportamentos na prevenção do cancro, a Câmara
Municipal de Mangualde associa-se à Liga Portuguesa Contra ao Cancro, na campanha de
divulgação das «11 Normas do Código Europeu Contra o Cancro».
Sob o lema “Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!”, esta campanha é composta por um
conjunto de acções que pretendem divulgar a mensagem de que a prevenção está, em
primeiro lugar, nas mãos de cada um, e depende em grande medida das escolhas que são
feitas no âmbito da saúde. Mupis, outdoors e acções de educação à comunidade alertam
para a importância da escolha de hábitos de vida saudáveis como não fumar, privilegiar o
consumo de frutos e vegetais, evitar a obesidade, moderar a exposição solar, não
esquecendo a realização de rastreios periódicos à mama, ao colo do útero e aos intestinos.
A iniciativa, que está em curso desde o mês de Julho, realiza-se no âmbito de uma
campanha financiada pelo Alto Comissariado da Saúde e conta com a colaboração de muitas
figuras públicas, que aceitaram o convite e, associaram a sua imagem a esta luta no
combate à primeira causa de morte em Portugal.
Código Europeu Contra o Cancro
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1. Não fume. Se é fumador deixe de fumar o mais rapidamente possível; não fume na
presença de não fumadores.
2. Evite a obesidade.
3. Pratique diariamente exercício físico.
4. Aumente a ingestão diária de vegetais e fruta (pelo menos 5 porções por dia) e limite a
ingestão de alimentos contendo gorduras animais.
5. Modere o consumo de bebidas alcoólicas.
6. Evite a exposição demorada ou excessiva ao sol
7. Cumpra as instruções de segurança relativas a substâncias ou ambientes que possam
causar cancro.
8. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro do Colo do Útero
9. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro da Mama
10. As mulheres e os homens devem participar no Rastreio do Cancro do Cólon e Recto.
11. Participe em programas de vacinação contra o HPV e o HBV.
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Ases da Estrada com Concentração Motard em Mangualde

Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto realiza-se a XI Concentração Motard de Mangualde. Sob o
lema “A família, o espírito e o convívio motociclista”, este encontro apresenta um cartaz
bastante variado e que promete momentos cheios de animação. A iniciativa é uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e do Motoclube de Mangualde. As
inscrições são limitadas.

ID: 3754653

Durante três dias, Mangualde vai assistir a um desfilar de motas e proporcionar a todos os
amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz, destaca-se a tradicional
“Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um casamento, uma visita
ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos musicais com destaque
para o concerto do Jaimão no sábado à noite. Os participantes terão ainda a oportunidade de
realizar diversas actividades nas Piscinas Municipais e na praia mangualdense.

PROGRAMA

19 de Agosto (Sexta-feira)
09h00 – Abertura oficial da concentração
Abertura das inscrições
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Recepção aos amigos motociclistas
Manhã livre nas Piscinas
12h00 – Lmartista de Penafiel
13h00 – Almoço
14h30 – Preparação para o casamento
15h00 – Caravana motociclista à cidade
“Casamento Civil do Marco e da Simone”
G.M. Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra
16h30 – Tarde nas Piscinas e na Praia
19h00 – Lmartista de Penafiel
20h00 – Jantar
21h00 – Cerimónia Religiosa com o Sr. Pe. Zé Fernando e o Sr. Pe. Geraldo
“Casamento Motard do Marco e da Simone” no local da concentração
Partir o Bolo dos Noivos
21h45 – Actuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde
22h30 – Bailarico com Duo Musical
24h00 – Concerto com os Kotaz à Solta

20 de Agosto (Sábado)
09h00 – Reabertura das inscrições
09h30 – Pequeno-almoço

ID: 3754653

Manhã livre nas Piscinas
12h30 – Almoço com 2 pratos à escolha
14h30 – Tarde nas Piscinas
15h00 – Visita ao Santuário da Nossa Sª. Do Castelo
Autocarro às 15h00/15h30/16h00
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17h00 – Aula de Hidroginástica nas Piscinas para todos os Motociclistas, pelo Forlife do
Palácio do Gelo de Viseu
18h00 – Variedades nas Piscinas
Rui Valente e seu acordeão – M.C. Pombal
Lmartista – Penafiel
António Sapateiro – Fadista de Mangualde
19h30 – Banho aos recém-casados nas Piscinas
20h00 – Jantar com 2 pratos á escolha
21h30 – Entrega de prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards pelo
Presidente da Câmara de Mangualde
Homenagem aos Motociclistas – Zé Eduardo (Jamsborda) Clã Motociclista e ao Tónica,
Edgar, Ângela e Isabel do G.M. os Correias.
Homenagem em memória dos Motards falecidos Adelaide, Tuxa e Mestre Ari.
22h00 – Banda Musical Kotaz à Solta
24h00 – Concerto Cão Zarolho
Striptease
01h00 – Espectáculo ao vivo com Jaimão
Feijoada à Trinitá do nosso Mestre Ari
ID: 3754653

02h30 – Corrida do Pilau

21 de Agosto (Domingo)
09h00 – Pequeno-almoço
Manhã de recuperação nas Piscinas

Ases da Estrada com Concentração Motard em Mangualde
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11h30 – Passeio – Despedida à cidade
12h30 – Almoço

ID: 3754653

15h00 – Encerramento da Concentração

Ases da Estrada com Concentração Motard em Mangualde

08-08-2011

INTERNET

4 de 4

Data:

08-08-2011

Título: Autarquia de Mangualde esclarece caso da dívida de água
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Autarquia de Mangualde esclarece caso da dívida de água

Em conferência de Imprensa realizada na câmara municipal de
Mangualde, Joaquim Patrício, vice-presidente da autarquia, repôs a “verdade dos factos” no
que diz respeito às notícias publicadas sobre a dívida de Mangualde a Viseu, referentes ao
abastecimento de água. Em causa estão as acusações de Fernando Ruas à Câmara
Municipal de Mangualde – a quem acusa de ter uma dívida de 250 mil euros e de estar a
ultrapassar a sua percentagem de consumo de água. “A dívida do município mangualdense é
de 202,528,98€ e os gastos de água são os normais nesta época alta”. Assegurou Joaquim
Patrício que exibiu documentos que diz atestarem a veracidade das suas afirmações e que
demonstram que há um saldo positivo a favor do seu município.

ID: 3754405

Os números adiantados por Fernando Ruas à Comunicação Social “são errados” e surgem
após um pedido de esclarecimento formal que a Câmara Municipal de Mangualde solicitou
aos Serviços Municipalizados de Viseu. “Estamos perante perseguição política a um projecto
desenvolvido em Mangualde (e não na capital do distrito como muitos gostariam que tivesse
sido): a Praia. A resposta ao nosso ofício do início do mês não chegou pelas vias oficias,
mas sim em forma de ataque na Comunicação Social”, afirmou Joaquim Patrício.
As notícias vindas a público levantavam a hipótese da Praia de Mangualde ter feito disparar
os consumos de água. O que foi prontamente desmentido e provado pelo vice-presidente
que exibindo, mapas de consumo, demonstrou a todos os presentes na conferência de
Imprensa não existir nenhum consumo atípico fruto da Praia, mas sim, e como nos anos
anteriores, fruto de uma maior afluxo de população a Mangualde. O edil informou aliás que
os Serviços Municipalizados de Viseu facturaram em Agosto de 2010 46.264 mil euros e no
mês passado 46.132 mil euros.
O edil mangualdense questionou ainda porque é que quando há a Feira de Mateus, há
redução de água no concelho? “Será que é porque este evento provoca um maior consumo
de água? Não brinquemos com coisas sérias”, pediu, afirmando que o que gostava de ouvir
era o Dr. Fernando Ruas dizer que Mangualde tem 100% de água controlada e tratada,
incluindo nos seus fontenários.
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Foi com satisfação que Joaquim Patrício lembrou a todos que o Alto do Concelho, com 2.000
habitantes, e depois de 20 anos sem água, é agora abastecido com a rede pública – o que
vai fazer disparar os consumos de água porque “os munícipes do Alto do Concelho têm
direito a usufruir de água da rede pública”! Alertou e questionou: “Será que Viseu tem poços
próprios para regar as suas rotundas e jardins? Não vamos permitir que Viseu tenha 100%
da água tratada. Não prestamos vassalagem a ninguém. A ETA de Fagilde não é
propriedade da capital de Distrito. É Mangualde que suporta os custos com os trabalhadores
da ETA, com a limpeza e jardinagem da mesma. Temos os nossos direitos”.
O autarca de Mangualde garantiu que o seu município não vai permitir que Viseu tenha o
monopólio da água e levantou uma outra questão muito premente: “Tendo Nelas menor
população que Mangualde, como se justifica que a sua percentagem seja de 15,5 por cento
da água tratada e a de Mangualde de 11,5 por cento?”
“Actualmente Mangualde é uma referência no Distrito e em toda a região e, nesta altura, tem
ainda mais visitantes, também fruto deste grande projecto que foi uma praia no interior do
país”. Joaquim Patrício revelou que desde que abriu, a Praia já teve 70 mil visitantes,
emprega cerca de 100 funcionários e fez crescer as taxas de ocupação de hotéis e
restaurantes no concelho.

ID: 3754405

“De estranhar ainda é o facto de em Julho de 2009, a dívida de Mangualde a Viseu ter
chegado 340 mil euros, sem que Fernando Ruas na ocasião tivesse feito declarações
semelhantes às de hoje”, acusou Joaquim Patrício.
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Mangualde associa-se a Campanha de Prevenção Contra o Cancro

Estando ciente da importância de consciencializar a população para os
efeitos dos nossos comportamentos na prevenção do cancro, a Câmara Municipal de
Mangualde associa-se à Liga Portuguesa Contra ao Cancro, na campanha de divulgação das
«11 Normas do Código Europeu Contra o Cancro».
Sob o lema “Evite o Risco de Cancro. Siga o Código!”, esta campanha é composta por um
conjunto de acções que pretendem divulgar a mensagem de que a prevenção está, em
primeiro lugar, nas mãos de cada um, e depende em grande medida das escolhas que são
feitas no âmbito da saúde. Mupis, outdoors e acções de educação à comunidade alertam
para a importância da escolha de hábitos de vida saudáveis como não fumar, privilegiar o
consumo de frutos e vegetais, evitar a obesidade, moderar a exposição solar, não
esquecendo a realização de rastreios periódicos à mama, ao colo do útero e aos intestinos.

ID: 3754407

A iniciativa, que está em curso desde o mês de Julho, realiza-se no âmbito de uma
campanha financiada pelo Alto Comissariado da Saúde e conta com a colaboração de muitas
figuras públicas, que aceitaram o convite e, associaram a sua imagem a esta luta no
combate à primeira causa de morte em Portugal.
Código Europeu Contra o Cancro
1. Não fume. Se é fumador deixe de fumar o mais rapidamente possível; não fume na
presença de não fumadores.
2. Evite a obesidade.
3. Pratique diariamente exercício físico.
4. Aumente a ingestão diária de vegetais e fruta (pelo menos 5 porções por dia) e limite a
ingestão de alimentos contendo gorduras animais.
5. Modere o consumo de bebidas alcoólicas.
6. Evite a exposição demorada ou excessiva ao sol
7. Cumpra as instruções de segurança relativas a substâncias ou ambientes que possam
causar cancro.
8. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro do Colo do Útero
9. As mulheres devem participar no Rastreio do Cancro da Mama
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10. As mulheres e os homens devem participar no Rastreio do Cancro do Cólon e Recto.
11. Participe em programas de vacinação contra o HPV e o HBV.

Mangualde associa-se a Campanha de Prevenção Contra o Cancro

08-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

06-08-2011

Título: Câmaras às turras por causa da água
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Viseu: Dívidas e aumento de consumo geram polémica

Câmaras às turras por causa da água
Uma dívida de 235 mil euros relativa ao consumo de água abriu uma guerra entre os
municípios de Viseu e Mangualde, ambos abastecidos por um sistema intermunicipal com
origem na barragem de Fagilde. A Câmara de Mangualde diz que só paga quando receber o
que tem a haver da autarquia de Nelas: 349 mil euros.

ID: 3752914

Por: Carlos Ferreira

O problema foi levantado na última reunião da Câmara de Viseu, na quinta-feira, pelo
presidente da autarquia. Fernando Ruas destacou, além da dívida, o aumento do consumo,
adiantando que não permitiria a utilização da água para outros fins que não fosse o consumo
doméstico. O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, afirmou à Lusa que a sua
autarquia "pagará imediatamente a Viseu quando a Câmara de Nelas [lhe] pagar".
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E considera legal o abastecimento da praia artificial, inaugurada em Junho, com água
proveniente da barragem e o aumento do consumo normal para esta altura do ano. A piscina
leva 1,3 milhões de litros de água.

ID: 3752914

A Câmara de Nelas, contactada ontem pelo CM, não reagiu a esta polémica.
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Viseu: Dívidas e aumento de consumo geram polémica

Câmaras às turras por causa da água
Uma dívida de 235 mil euros relativa ao consumo de água abriu uma guerra entre os
municípios de Viseu e Mangualde, ambos abastecidos por um sistema intermunicipal com
origem na barragem de Fagilde. A Câmara de Mangualde diz que só paga quando receber o
que tem a haver da autarquia de Nelas: 349 mil euros.

ID: 3753037

Por: Carlos Ferreira

O problema foi levantado na última reunião da Câmara de Viseu, na quinta-feira, pelo
presidente da autarquia. Fernando Ruas destacou, além da dívida, o aumento do consumo,
adiantando que não permitiria a utilização da água para outros fins que não fosse o consumo
doméstico. O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, afirmou à Lusa que a sua
autarquia "pagará imediatamente a Viseu quando a Câmara de Nelas [lhe] pagar".
E considera legal o abastecimento da praia artificial, inaugurada em Junho, com água
proveniente da barragem e o aumento do consumo normal para esta altura do ano. A piscina
leva 1,3 milhões de litros de água.
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A Câmara de Nelas, contactada ontem pelo CM, não reagiu a esta polémica.
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Mangualde: XI concentração motard com lema “A família, o espírito e o convívio
motociclista”

O Motoclube de Mangualde em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde organiza nos dias 19, 20 e 21 de Agosto a
XI concentração motard com o lema “A família, o espírito e o convívio motociclista”.
Nos três dias de concentração os amantes das duas rodas poderão contar com um cartaz bastante variado do qual fazem
parte actividades como a tradicional “Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um casamento, uma
visita ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos musicais com destaque para o concerto do Jaimão
no sábado à noite. Os participantes terão ainda a oportunidade de realizar diversas actividades nas Piscinas Municipais e

ID: 3754965

na praia mangualdense.
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Mangualde: Câmara Municipal esclare valor da dívida da água
202.528,98€ é o valor da dívida a Viseu e Nelas deve a Mangualde 305.243,25€
Em conferência de Imprensa realizada na câmara municipal de Mangualde, Joaquim
Patrício, vice-presidente da autarquia, esclarece a verdade dos factos no que diz
respeito às notícias publicadas sobre a dívida de Mangualde a Viseu, referentes ao
abastecimento de água.

ID: 3753006

Em causa estão as acusações de Fernando
Ruas à Câmara Municipal de Mangualde – a quem acusa de ter uma dívida de 250 mil euros
e de estar a ultrapassar a sua percentagem de consumo de água. “A dívida do município
mangualdense é de 202,528,98€ e os gastos de água são os normais nesta época alta”.
Assegurou Joaquim Patrício que exibiu documentos que atestam a veracidade das suas
afirmações e que demonstram que há um saldo positivo a favor do seu município.

Os números adiantados por Fernando Ruas à Comunicação Social são errados e surgem
após um pedido de esclarecimento formal que a Câmara Municipal de Mangualde solicitou
aos Serviços Municipalizados de Viseu. “Estamos perante perseguição política a um projecto
desenvolvido em Mangualde (e não na capital do distrito como muitos gostariam que tivesse
sido): a Praia. A resposta ao nosso ofício do início do mês não chegou pelas vias oficias,
mas sim em forma de ataque na Comunicação Social”, afirmou Joaquim Patrício.
As notícias vindas hoje a público levantavam a hipótese da Praia de Mangualde ter feito
disparar os consumos de água. O que foi prontamente desmentido e provado pelo vicepresidente que exibindo, mapas de consumo, demonstrou a todos os presentes na
conferência de Imprensa não existir nenhum consumo atípico fruto da Praia, mas sim, e
como nos anos anteriores, fruto de uma maior afluxo de população a Mangualde. O edil
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informou aliás que os Serviços Municipalizados de Viseu facturaram em Agosto de 2010
46.264 mil euros e no mês passado 46.132 mil euros.
O edil mangualdense questionou ainda porque é que quando há a Feira de Mateus, há
redução de água no concelho? “Será que é porque este evento provoca um maior consumo
de água? Não brinquemos com coisas sérias”, pediu, afirmando que o que gostava de ouvir
era o Dr. Fernando Ruas dizer que Mangualde tem 100% de água controlada e tratada,
incluindo nos seus fontenários».
Foi com satisfação que Joaquim Patrício lembrou a todos que o Alto do Concelho, com 2.000
habitantes, e depois de 20 anos sem água, é agora abastecido com a rede pública – o que
vai fazer disparar os consumos de água porque “os munícipes do Alto do Concelho têm
direito a usufruir de água da rede pública”! Alertou e questionou: “Será que Viseu tem poços
próprios para regar as suas rotundas e jardins? Não vamos permitir que Viseu tenha 100%
da água tratada. Não prestamos vassalagem a ninguém. A ETA de Fagilde não é
propriedade da capital de Distrito. É Mangualde que suporta os custos com os trabalhadores
da ETA, com a limpeza e jardinagem da mesma. Temos os nossos direitos”.

MANGUALDE É UMA REFERÊNCIA NO DISTRITO
O autarca de Mangualde garantiu que o seu município não vai permitir que Viseu tenha o
monopólio da água e levantou uma outra questão muito premente: “Tendo Nelas menor
população que Mangualde, como se justifica que a sua percentagem seja de 15,5 por cento
da água tratada e a de Mangualde de 11,5 por cento?”

ID: 3753006

Actualmente Mangualde é uma referência no Distrito e em toda a região e, nesta altura, tem
ainda mais visitantes, também fruto deste grande projecto que foi uma praia no interior do
país. Joaquim Patrício revelou que desde que abriu, a Praia já teve 70 mil visitantes,
emprega cerca de 100 funcionários e fez crescer as taxas de ocupação de hotéis e
restaurantes no concelho.
De estranhar ainda é o facto de em Julho de 2009, a dívida de Mangualde a Viseu ter
chegado 340 mil euros, sem que Fernando Ruas na ocasião tivesse feito declarações
semelhantes às de hoje…

Mangualde: Câmara Municipal esclare valor da dívida da água

06-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

06-08-2011

Título: MANGUALDE: Município esclarece dívidas sobre abastecimento de água
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Município esclarece dívidas sobre abastecimento de água
Posted on Sábado, Agosto 06, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

CÂMARA DE MANGUALDE ESCLARECE
E REPÕE VERDADE DOS NÚMEROS:
202.528,98€ É O VALOR DA DÍVIDA A VISEU
E NELAS DEVE A MANGUALDE 305.243,25€

ID: 3753282

Em conferência de Imprensa realizada hoje na câmara municipal, Joaquim Patrício, vicepresidente da autarquia, repôs a verdade dos factos no que diz respeito às notícias hoje
publicadas sobre a dívida de Mangualde a Viseu, referentes ao abastecimento de água. Em
causa estão as acusações de Fernando Ruas à Câmara Municipal de Mangualde – a quem
acusa de ter uma dívida de 250 mil euros e de estar a ultrapassar a sua percentagem de
consumo de água. “A dívida do município mangualdense é de 202,528,98€ e os gastos de
água são os normais nesta época alta”. Assegurou Joaquim Patrício que exibiu documentos
que atestam a veracidade das suas afirmações e que demonstram que há um saldo positivo
a favor do seu município.
Os números adiantados por Fernando Ruas à Comunicação Social são errados e surgem
após um pedido de esclarecimento formal que a Câmara Municipal de Mangualde solicitou
aos Serviços Municipalizados de Viseu. “Estamos perante perseguição política a um projecto
desenvolvido em Mangualde (e não na capital do distrito como muitos gostariam que tivesse
sido): a Praia. A resposta ao nosso ofício do início do mês não chegou pelas vias oficias,
mas sim em forma de ataque na Comunicação Social”, afirmou Joaquim Patrício.
As notícias vindas hoje a público levantavam a hipótese da Praia de Mangualde ter feito
disparar os consumos de água. O que foi prontamente desmentido e provado pelo vicepresidente que exibindo, mapas de consumo, demonstrou a todos os presentes na
conferência de Imprensa não existir nenhum consumo atípico fruto da Praia, mas sim, e
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como nos anos anteriores, fruto de uma maior afluxo de população a Mangualde. O edil
informou aliás que os Serviços Municipalizados de Viseu facturaram em Agosto de 2010
46.264 mil euros e no mês passado 46.132 mil euros.
O edil mangualdense questionou ainda porque é que quando há a Feira de Mateus, há
redução de água no concelho? “Será que é porque este evento provoca um maior consumo
de água? Não brinquemos com coisas sérias”, pediu, afirmando que o que gostava de ouvir
era o Dr. Fernando Ruas dizer que Mangualde tem 100% de água controlada e tratada,
incluindo nos seus fontenários».
Foi com satisfação que Joaquim Patrício lembrou a todos que o Alto do Concelho, com 2.000
habitantes, e depois de 20 anos sem água, é agora abastecido com a rede pública – o que
vai fazer disparar os consumos de água porque “os munícipes do Alto do Concelho têm
direito a usufruir de água da rede pública”! Alertou e questionou: “Será que Viseu tem poços
próprios para regar as suas rotundas e jardins? Não vamos permitir que Viseu tenha 100%
da água tratada. Não prestamos vassalagem a ninguém. A ETA de Fagilde não é
propriedade da capital de Distrito. É Mangualde que suporta os custos com os trabalhadores
da ETA, com a limpeza e jardinagem da mesma. Temos os nossos direitos”.
MANGUALDE É UMA REFERÊNCIA NO DISTRITO
O autarca de Mangualde garantiu que o seu município não vai permitir que Viseu tenha o
monopólio da água e levantou uma outra questão muito premente: “Tendo Nelas menor
população que Mangualde, como se justifica que a sua percentagem seja de 15,5 por cento
da água tratada e a de Mangualde de 11,5 por cento?”
Actualmente Mangualde é uma referência no Distrito e em toda a região e, nesta altura, tem
ainda mais visitantes, também fruto deste grande projecto que foi uma praia no interior do
país. Joaquim Patrício revelou que desde que abriu, a Praia já teve 70 mil visitantes,
emprega cerca de 100 funcionários e fez crescer as taxas de ocupação de hotéis e
restaurantes no concelho.

ID: 3753282

De estranhar ainda é o facto de em Julho de 2009, a dívida de Mangualde a Viseu ter
chegado 340 mil euros, sem que Fernando Ruas na ocasião tivesse feito declarações
semelhantes às de hoje…
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Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
05 de Agosto de 2011, 07:57
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo
a três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, “por
pressões junto do operador da estação de tratamento”, a quem os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.
“Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens”, frisou, acrescentando que, por outro lado, “o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento”.
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque “o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente” e garantiu que se oporá, “com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico”.
Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.
“Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu”, garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a “resolver o assunto diretamente com a
Câmara de Nelas”.

ID: 3750204

Em meados de junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de
água salgada.
João Azevedo admitiu que “a água da piscina é da barragem”, uma situação que garante
ser legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses “é igualzinho ao dos
outros anos”, porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e,
devido às férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender “porque é maior a de Nelas, se tem menos gente”.
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Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento
de João Azevedo não é válido.
“O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso”, sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa “eu não pago porque o patrão não
me pagou”.
A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).

ID: 3750204

@Lusa
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
04 de Agosto de 2011, 23:23
Viseu, 04 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu
hoje à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa
ao abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, "não tem
respeitado o protocolo que está estipulado".

ID: 3750941

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo
a três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
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quinta-feira, 4 de Agosto de 2011 | 23:23

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por dívidas
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, «não tem
respeitado o protocolo que está estipulado».
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.

ID: 3750198

Diário Digital / Lusa
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Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por divídas no abastecimento de
água
por Agência Lusa, Publicado em 05 de Agosto de 2011

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento
de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.

ID: 3750667

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo
a três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, “por
pressões junto do operador da estação de tratamento”, a quem os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.
“Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens”, frisou, acrescentando que, por outro lado, “o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento”.
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque “o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente” e garantiu que se oporá, “com todas as
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forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico”.
Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.
“Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu”, garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a “resolver o assunto diretamente com a
Câmara de Nelas”.
Em meados de junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de
água salgada.
João Azevedo admitiu que “a água da piscina é da barragem”, uma situação que garante ser
legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses “é igualzinho ao dos outros
anos”, porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e, devido às
férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender “porque é maior a de Nelas, se tem menos gente”.
Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento de
João Azevedo não é válido.

ID: 3750667

“O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso”, sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa “eu não pago porque o patrão não
me pagou”.
A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).
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Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por divídas no abastecimento de água
por Agência Lusa, Publicado em 05 de Agosto de 2011
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento
de água.

No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo
a três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.

No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, “por
pressões junto do operador da estação de tratamento”, a quem os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.

ID: 3753008

“Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens”, frisou, acrescentando que, por outro lado, “o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento”.

Fernando Ruas disse também estar preocupado porque “o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente” e garantiu que se oporá, “com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico”.

Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.

“Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu”, garantiu o
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autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a “resolver o assunto diretamente com a
Câmara de Nelas”.

Em meados de junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de
água salgada.

João Azevedo admitiu que “a água da piscina é da barragem”, uma situação que garante ser
legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses “é igualzinho ao dos outros
anos”, porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e, devido às
férias, aumenta o número de pessoas no concelho.

O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender “porque é maior a de Nelas, se tem menos gente”.

Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento de
João Azevedo não é válido.

“O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso”, sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa “eu não pago porque o patrão não
me pagou”.

ID: 3753008

A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento de
água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, “por
pressões junto do operador da estação de tratamento”, a quem os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.
“Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens”, frisou, acrescentando que, por outro lado, “o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento”.
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque “o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente” e garantiu que se oporá, “com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico”.
Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.

ID: 3750205

“Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu”, garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a “resolver o assunto diretamente com a
Câmara de Nelas”.
Em meados de junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de água
salgada.
João Azevedo admitiu que “a água da piscina é da barragem”, uma situação que garante ser
legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses “é igualzinho ao dos outros
anos”, porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e, devido às
férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
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O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender “porque é maior a de Nelas, se tem menos gente”.
Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento de
João Azevedo não é válido.
“O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso”, sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa “eu não pago porque o patrão não
me pagou”.

ID: 3750205

A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).

Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

05-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

05-08-2011

Título: Gestão da praia artificial de Mangualde rejeita culpas na conta de 250 mil euros de água
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Ambiente

Gestão da praia artificial de Mangualde rejeita culpas na conta de 250 mil
euros de água
A Câmara Municipal de Viseu exige à autarquia de Mangualde o pagamento de 250 mil euros
de água, mas a gestão da praia artificial que abriu neste concelho em junho recusa que a
conta esteja relacionada com o equipamento. A jornalista Arlinda Brandão ouviu os
argumentos da gestão da praia artificial de Mangualde.
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País

Autarquia de Mangualde acusa Viseu de campanha contra sucesso da
praia artificial
A Câmara Municipal de Mangualde acusa a autarquia de Viseu de estar a fazer uma
campanha contra o sucesso da praia artificial de Mangualde. A reação surge depois de a
autarquia de Viseu ter exigido o pagamento de 250 mil euros, dizendo que esta conta relativa
ao abastecimento de água se deve à praia artificial. A jornalista Arlinda Brandão revela mais
pormenores.

ID: 3750926
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Ambiente

Gestão da praia artificial de Mangualde rejeita culpas na conta de
250 mil euros de água
A Câmara Municipal de Viseu exige à autarquia de Mangualde o pagamento de 250 mil euros
de água, mas a gestão da praia artificial que abriu neste concelho em junho recusa que a
conta esteja relacionada com o equipamento. A jornalista Arlinda Brandão ouviu os
argumentos da gestão da praia artificial de Mangualde.
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Viseu e Mangualde disputam água e dinheiro
5 de Agosto, 2011

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje à autarquia de
Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento de
água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.

ID: 3750268

No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, «por
pressões junto do operador da estação de tratamento», a quem os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.
«Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens», frisou, acrescentando que, por outro lado, «o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento».
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque «o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente» e garantiu que se oporá, «com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico».
Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.
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«Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu», garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a «resolver o assunto directamente com a
Câmara de Nelas».
Em meados de Junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de água
salgada.
João Azevedo admitiu que «a água da piscina é da barragem», uma situação que garante
ser legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses «é igualzinho ao dos
outros anos», porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e,
devido às férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender «porque é maior a de Nelas, se tem menos gente».
Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento de
João Azevedo não é válido.
«O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso», sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa «eu não pago porque o patrão não
me pagou».
A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).

ID: 3750268
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Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por abastecimento de água
Hoje às 00:18
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, exigiu à autarquia de Mangualde o
pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca que o
concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, «não tem respeitado o protocolo
que está estipulado».
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, «por
pressões junto do operador da estação de tratamento», a quem os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.
«Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens», frisou, acrescentando que, por outro lado, «o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento».
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque «o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente» e garantiu que se oporá, «com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico».

ID: 3750241

João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu 234.995 euros de água, porque
Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.
«Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu», garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a «resolver o assunto directamente com a
Câmara de Nelas».
Em meados de Junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de água
salgada.
João Azevedo admitiu que «a água da piscina é da barragem», uma situação que garante
ser legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses «é igual ao dos outros
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ID: 3750241

anos», porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e, devido às
férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
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Viseu exige 250 mil euros a Mangualde por dívidas de água

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu à
autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água, noticia a agência Lusa.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase 250 mil
euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem, «por
pressões junto do operador da estação de tratamento», a quem os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito.

ID: 3750931

«Vamos obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens», frisou, acrescentando que, por outro lado, «o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento».
Fernando Ruas disse também estar preocupado porque «o nível de água na albufeira (da
Barragem de Fagilde) baixou consideravelmente» e garantiu que se oporá, «com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa por em
risco o fornecimento para consumo doméstico».
Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que Mangualde deve a Viseu
234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481 euros.
«Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu», garantiu o
autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a «resolver o assunto directamente com a
Câmara de Nelas».
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Em meados de Junho, abriu em Mangualde uma praia artificial, que tem uma piscina de água
salgada.
João Azevedo admitiu que «a água da piscina é da barragem», uma situação que garante
ser legal, e explicou que o aumento de consumo dos últimos meses «é igualzinho ao dos
outros anos», porque as altas temperaturas levam a mais gastos por parte das famílias e,
devido às férias, aumenta o número de pessoas no concelho.
O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de água que cabe a
Mangualde, dizendo não entender «porque é maior a de Nelas, se tem menos gente».
Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a Mangualde e este
município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para Nelas), o argumento de
João Azevedo não é válido.
«O que me chega de Nelas é que têm as contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem,
não me peçam a mim para verificar isso», sublinhou, exemplificando que quando se fazem
compras num supermercado não se pode dar a desculpa «eu não pago porque o patrão não
me pagou».

ID: 3750931

A Agência Lusa tentou, mas em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura
Pedro (PSD/CDS).
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

ID: 3750196

Viseu, 04 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje
à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, "não tem
respeitado o protocolo que está estipulado".
No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
Viseu, 04 ago (Lusa) — O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu
hoje à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa
ao abastecimento de água.

No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, “não tem
respeitado o protocolo que está estipulado”.

ID: 3750945

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
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Autarquia resolve problemas de abastecimento de água
MANGUALDE

Autarquia resolve problemas de abastecimento de água

ID: 3750948

Os habitantes das freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa, em Mangualde, que nos picos
do Verão eram habitualmente abastecidos com água transportada em camiões, têm agora a
garantia de água permanente e de qualidade
No domingo realizou-se uma cerimónia que assinalou a conclusão da obra de ligação da
água da rede pública ao alto do concelho de Mangualde, que, segundo o presidente da
autarquia, João Azevedo, “é fundamental para a qualidade de vida das pessoas” das duas
freguesias.
“Durante muitos anos, essas populações foram abastecidas por pontos de água individuais.
Nos picos de temperatura de Verão, a água acabava e a Câmara tinha de a transportar em
camiões cisterna, em permanência 24 sobre 24 horas”, lembrou o autarca, em declarações à
agência Lusa.
A falta de água arrastava-se habitualmente “por várias semanas ou meses”, obrigando a
“uma estrutura pesadíssima que penalizava as finanças da Câmara”, acrescentou.
Por outro lado, segundo João Azevedo, a água consumida pelas populações do alto do
concelho “não era controlada, nem tinha qualidade”.
A solução passou por colocar cerca de 16 quilómetros de condutas, desde a Barragem de
Fagilde até às freguesias de Chãs de Tavares e de Freixiosa.
“É uma obra de grande dimensão social e com custo muito baixo”, frisou o autarca,
acrescentando que apenas foi gasto dinheiro no material necessário para as infra-estruturas.
João Azevedo estimou que o abastecimento de água da rede pública às populações do
concelho se situe em 90 por cento.
“Estamos a levar água tratada às aldeias. É fácil ter água, nem que seja transportada por
camiões cisterna. Mas não é isso que queremos. Queremos colocar água com qualidade”,
justificou. O autarca congratulou-se por, neste momento, ter resolvido “três pontos negros de
água fundamentais no concelho”, nomeadamente nas freguesias de Chãs de Tavares, Freixiosa e Santiago de Cassurrães.
Na última freguesia, concretamente em Contenças de Cima, entrou esta semana em funcionamento um novo depósito de abastecimento de água, com capacidade de armazenamento de 40 metros cúbicos.
Na opinião do autarca, estes eram investimentos que já deveriam estar feitos “há décadas”.
Leia a notícia na íntegra na edição impressa do Diário de Viseu
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
Viseu, 04 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje
à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, "não tem
respeitado o protocolo que está estipulado".

ID: 3750209

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas

ID: 3750257

04-08-2011
Viseu, 04 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje
à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
DICO : 1823

No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, "não tem
respeitado o protocolo que está estipulado". No âmbito de um sistema intermunicipal gerido
por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a 15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde
a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a três por cento e a capital de distrito a 70 por
cento. No entanto, segundo Fernando Ruas, o município de Mangualde, além de ter quase
250 mil euros de pagamento em atraso, ultrapassou nos últimos tempos a sua percentagem,
"por pressões junto do operador da estação de tratamento", a quem os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu levantarão um inquérito. "Vamos
obrigar o operador a não se deixar influenciar por pressões. É para observar estas
percentagens", frisou, acrescentando que, por outro lado, "o sistema não pode estar em
causa eventualmente por falta de pagamento". Fernando Ruas disse também estar
preocupado porque "o nível de água na albufeira (da Barragem de Fagilde) baixou
consideravelmente" e garantiu que se oporá, "com todas as forças, a que eventualmente haja
uma utilização de água para outros fins que possa por em risco o fornecimento para
consumo doméstico". Contactado pela Agência Lusa, João Azevedo esclareceu que
Mangualde deve a Viseu 234.995 euros de água, porque Nelas deve a Mangualde 349.481
euros. "Quando a Câmara de Nelas nos pagar, nos pagamos imediatamente a Viseu",
garantiu o autarca socialista, aconselhando Fernando Ruas a "resolver o assunto
diretamente com a Câmara de Nelas". Em meados de junho, abriu em Mangualde uma praia
artificial, que tem uma piscina de água salgada. João Azevedo admitiu que "a água da
piscina é da barragem", uma situação que garante ser legal, e explicou que o aumento de
consumo dos últimos meses "é igualzinho ao dos outros anos", porque as altas temperaturas
levam a mais gastos por parte das famílias e, devido às férias, aumenta o número de
pessoas no concelho. O autarca avançou que é sua intenção renegociar a percentagem de
água que cabe a Mangualde, dizendo não entender "porque é maior a de Nelas, se tem
menos gente". Para Fernando Ruas, ainda que esteja estipulado que Nelas paga a
Mangualde e este município a Viseu (porque as condutas passam por Mangualde para
Nelas), o argumento de João Azevedo não é válido. "O que me chega de Nelas é que têm as
contas em ordem. Mas, mesmo que não tivessem, não me peçam a mim para verificar isso",
sublinhou, exemplificando que quando se fazem compras num supermercado não se pode
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dar a desculpa "eu não pago porque o patrão não me pagou". A Agência Lusa tentou, mas
em vão, falar com a presidente da Câmara de Nelas, Isaura Pedro (PSD/CDS). AMF.
Lusa/fim
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ALCAFACHE VAI SER EVOCADO PELA DÉCIMA VEZ CONSECUTIVA
Colocado por Noticias em Agosto 4, 2011

O primeiro 11 de Setembro no Mundo infelizmente
foi Português de que foi o acidente ferroviário de alcafache de 1985 vai ser evocado este ano
no próprio dia 11 de Setembro de 2011
Desde 2002 a Associação dos Emigrantes de Sta. Maria de Válega-Ovar começou por
realizar todos os anos uma homenagem ás vitimas e extensivamente a todo o corpo de
socorrismo no acidente envolvido.Foi então a partir daí que pelas mãos do seu anterior
Presidente Augusto Sá que o evento teve sempre melhor dinamismo e uma melhor dimenção
até de nivel internacional.
Agora o mesmo, já somente na qualidade de sócio da colectividade mencionada juntamente
com um grupo de associados teimam em dar a sua continuidade, coisa de que a actual
direcção pretende ignorar tal feito,dizendo que os movimentos ao dito espaço não dizem
respeito á referida e sendo esta intitulada de uma “ASSOCIAÇÃO DOS EMIGRANTES”.

ID: 3750193

Enfim, coisas tristes que dizem respeito ás pessoas de cérebro fraco cujo valor moral e no
que toca a sentimentalismos estes parecem não possuir.
Este será um caso para dizer que na actual direcção que comporta ex, emigrantes alguns
reformados e serem todos eles católicos é caso de pergunta que tipo de religião estes
pretendem preguar.
No entanto, Augusto Sá, continua a encabeçar a responsabilidade deste evento,onde para
essa romagem sempre levou consigo dois autocarros com pessoas ligadas com a
comunidade emigrante entre outras pessoas onde inclui familiares de quase todos falecidos.
Este ano, também não faz por menos e para tal através de e.mail e cartas convidou para
estarem presente nas cerimónias de missa campal no dia 11 /09 /2011 as 28 corporações de
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bombeiros, o Presidente da liga dos mesmos, o Secretário de estado das comunidades,
Camara de Mangualde, Presidente do Conselho de Administração de Refer( C.P.), Cruz
vermelha portuguesa, juntas de freguesias locais, televisão, equipas de jornalismo e muitas
outras individualidades,onde pela qual deste e.mail faço o convite a todos quantos da
comunicação social queiram associar-se ás cerimónias ao estarem presentes..
Estas cerimónias terão o seu começo pelas 10.00 horas que acabarão com algumas homilias
próximo das 12 horas.
OBS:
Este grupo agradece os esforços de todos os orgãos que por todos os meios que utilizam de
fazerem comunicação e divulgação, passem estas palavras ao mundo inteiro e assim
também ao associarem- se ao evento também é uma forma de também vós prestarem
homenagem, ANTES E DEPOIS do acontecimento.

ID: 3750193

Pois, não se equecam de que Portugal foi o infeliz pioneiro a ter o 11 de setembro, no qual
desse acidente vitimou mais de uma centena de pessoas( Numero incerto) e mais de 300
feridas.
Por Augusto Sá
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Água: Viseu exige 250 mil euros a Mangualde a título de dívidas
Viseu, 04 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), exigiu hoje
à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida de quase 250 mil euros relativa ao
abastecimento de água.
No final da reunião do Executivo camarário, onde o assunto foi abordado, o autarca disse
aos jornalistas que o concelho vizinho, presidido pelo socialista João Azevedo, "não tem
respeitado o protocolo que está estipulado".

ID: 3753014

No âmbito de um sistema intermunicipal gerido por Viseu, o concelho de Nelas tem direito a
15,5 por cento da água tratada, o de Mangualde a 11,5 por cento, o de Penalva do Castelo a
três por cento e a capital de distrito a 70 por cento.
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Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do
Concelho

ID: 3748576

As obras de ligação de água de rede pública ao alto do concelho em Mangualde
terminaram no passado dia 31 de Julho. Os habitantes das freguesias de Chãs de
Tavares, Freixiosa e aldeias subjacentes vão passar assim a dispor de água com
melhor qualidade nas suas torneiras.
Para assinalar este dia, população e autarcas deslocaram-se á estação de
bombagem da Freixiosa onde José Costa, presidente da Junta de Freguesia e
João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde simbolicamente procederam
á ligação da rede pública de água. Após ter sido feita a ligação pelos dois
autarcas, José Costa não poupou elogios a João Azevedo, edil Mangualdense,
pois como disse, "o presidente da Câmara prometeu e cumpriu".
Segundo João Azevedo, presidente da câmara de Mangualde: "foi com muito
esforço por parte da Autarquia que esta obra foi feita. Lembro que antes era fácil,
fazia-se a obra, recorria-se à banca e pedia-se mais um empréstimo. Nos dias de
hoje, se houver dinheiro há obra se não houver não há, por isso temos que ser
selectivos nas obras a fazer, definir prioridades. Esta era sem dúvida uma obra
prioritária da qual me orgulho! Os Mangualdenses não podem estar privados de
um bem essencial em suas casas como a água a correr nas torneiras".
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Mangualde recebe XXII Festival de Folclore

ID: 3748791

Realiza-se em Mangualde, no próximo dia 6 de Agosto, o XXII Festival de Folclore
2011.
A organização é do grupo Cultural “Os Lavradores” de Cubos, e fazem parte do
cartaz vários grupos das regiões do Minho, Beira Alta, Beira Litoral, Alentejo e
Algarve.
O programa tem início marcado para as 19 horas com um jantar convívio com os
grupos participantes seguido por um desfile até ao local onde se realizará o
festival que começará logo depois, por volta das 21:30h.
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Mangualde - Inauguração das obras de requalificação da Capela de
Cubos

ID: 3748807

Foram muitos os populares que assistiram à cerimónia de inauguração das obras
de requalificação da Capela de Cubos, no largo de Santa Marta, Cubos, em
Mangualde. João Azevedo, Presidente da Câmara, congratulou-se com a
conclusão das obras. "Fizemos os possíveis e os impossíveis para que
esta obra estivesse pronta a 29 de Julho, pois era a pretensão de muitos
populares. E conseguimos, graças à dedicação dos funcionários da autarquia que
se dedicaram de corpo e alma a esta obra. Como presidente da Câmara
agradeço-lhes a eles, em nome das populações de Cubos e Estação" disse o
autarca.
João Azevedo, salientou também a grande ajuda que a população deu para que a
obra fosse feita, bem como a Comissão de Festas que se empenhou com total
dedicação.
Já o responsável pela Comissão de Festas agradeceu o empenhamento do
Cónego Jorge Seixas (Pároco de Mangualde) e o seu envolvimento nestas obras
de recuperação. Agradeceu ainda ao conterrâneo, João Azevedo (Presidente da
CMM), natural da zona da Estação, por esta obra, pois como disse "sem o
envolvimento do Presidente da Câmara, esta obra não seria feita".
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XI Concentração Motard de Mangualde
Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto realiza-se a XI Concentração Motard de Mangualde. Sob o
lema “A família, o espírito e o convívio motociclista”, este encontro apresenta um cartaz
bastante variado e que promete momentos cheios de animação. A iniciativa é uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e do Motoclube de Mangualde. As
inscrições são limitadas.

Durante três dias, Mangualde vai assistir a um desfilar de motas e proporcionar a todos os
amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz, destaca-se a tradicional
“Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um casamento, uma visita
ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos musicais com destaque
para o concerto do Jaimão no sábado à noite. Os participantes terão ainda a oportunidade de
realizar diversas actividades nas Piscinas Municipais e na praia mangualdense.

Durante o evento, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, vai
entregar prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards presentes.

PROGRAMA
19 de Agosto (Sexta-feira)

09h00 – Abertura oficial da concentração
ID: 3745106

Abertura das inscrições
Recepção aos amigos motociclistas
Manhã livre nas Piscinas
12h00 – Lmartista de Penafiel
13h00 – Almoço
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14h30 – Preparação para o casamento
15h00 – Caravana motociclista à cidade
“Casamento Civil do Marco e da Simone”
G.M. Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra
16h30 – Tarde nas Piscinas e na Praia
19h00 – Lmartista de Penafiel
20h00 – Jantar
21h00 – Cerimónia Religiosa com o Sr. Pe. Zé Fernando e o Sr. Pe. Geraldo
“Casamento Motard do Marco e da Simone” no local da concentração
Partir o Bolo dos Noivos
21h45 – Actuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde
22h30 – Bailarico com Duo Musical
24h00 – Concerto com os Kotaz à Solta

20 de Agosto (Sábado)

ID: 3745106

09h00 – Reabertura das inscrições
09h30 – Pequeno-almoço
Manhã livre nas Piscinas
12h30 – Almoço com 2 pratos à escolha
14h30 – Tarde nas Piscinas
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15h00 – Visita ao Santuário da Nossa Sª. Do Castelo
Autocarro às 15h00/15h30/16h00
17h00 – Aula de Hidroginástica nas Piscinas para todos os Motociclistas, pelo Forlife do
Palácio do Gelo de Viseu
18h00 – Variedades nas Piscinas
Rui Valente e seu acordeão – M.C. Pombal
Lmartista – Penafiel
António Sapateiro – Fadista de Mangualde
19h30 – Banho aos recém-casados nas Piscinas
20h00 – Jantar com 2 pratos á escolha
21h30 – Entrega de prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards pelo
Presidente da Câmara de Mangualde
Homenagem aos Motociclistas – Zé Eduardo (Jamsborda) Clã Motociclista e ao Tónica,
Edgar, Ângela e Isabel do G.M. os Correias.
Homenagem em memória dos Motards falecidos Adelaide, Tuxa e Mestre Ari.
22h00 – Banda Musical Kotaz à Solta
24h00 – Concerto Cão Zarolho
Striptease
ID: 3745106

01h00 – Espectáculo ao vivo com Jaimão
Feijoada à Trinitá do nosso Mestre Ari
02h30 – Corrida do Pilau

21 de Agosto (Domingo)
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09h00 – Pequeno-almoço
Manhã de recuperação nas Piscinas
11h30 – Passeio – Despedida à cidade
12h30 – Almoço
15h00 – Encerramento da Concentração

ID: 3745106

Com votos de boa viagem de regresso a todos os amigos motociclistas presentes.
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XI Concentração Motard vai decorrer em Mangualde
Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto realiza-se a XI Concentração Motard de Mangualde. Sob o
lema “A família, o espírito e o convívio motociclista”, este encontro apresenta um cartaz
bastante variado e que promete momentos cheios de animação. A iniciativa é uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e do Motoclube de Mangualde. As
inscrições são limitadas.
Durante três dias, Mangualde vai assistir a um desfilar de motas e proporcionar a todos os
amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz, destaca-se a tradicional
“Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um casamento, uma visita
ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos musicais com destaque
para o concerto do Jaimão no sábado à noite. Os participantes terão ainda a oportunidade de
realizar diversas actividades nas Piscinas Municipais e na praia mangualdense.
Durante o evento, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, vai
entregar prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards presentes.

ID: 3746903

PROGRAMA
19 de Agosto (Sexta-feira)
09h00 – Abertura oficial da concentração
Abertura das inscrições
Recepção aos amigos motociclistas
Manhã livre nas Piscinas
12h00 – Lmartista de Penafiel
13h00 – Almoço
14h30 – Preparação para o casamento
15h00 – Caravana motociclista à cidade
“Casamento Civil do Marco e da Simone”
G.M. Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra
16h30 – Tarde nas Piscinas e na Praia
19h00 – Lmartista de Penafiel
20h00 – Jantar
21h00 – Cerimónia Religiosa com o Sr. Pe. Zé Fernando e o Sr. Pe. Geraldo
“Casamento Motard do Marco e da Simone” no local da concentração
Partir o Bolo dos Noivos
21h45 – Actuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde
22h30 – Bailarico com Duo Musical
24h00 – Concerto com os Kotaz à Solta
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20 de Agosto (Sábado)
09h00 – Reabertura das inscrições
09h30 – Pequeno-almoço
Manhã livre nas Piscinas
12h30 – Almoço com 2 pratos à escolha
14h30 – Tarde nas Piscinas
15h00 – Visita ao Santuário da Nossa Sª. Do Castelo
Autocarro às 15h00/15h30/16h00
17h00 – Aula de Hidroginástica nas Piscinas para todos os Motociclistas, pelo Forlife do
Palácio do Gelo de Viseu
18h00 – Variedades nas Piscinas
Rui Valente e seu acordeão – M.C. Pombal
Lmartista – Penafiel
António Sapateiro – Fadista de Mangualde
19h30 – Banho aos recém-casados nas Piscinas
20h00 – Jantar com 2 pratos á escolha
21h30 – Entrega de prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards pelo
Presidente da Câmara de Mangualde
Homenagem aos Motociclistas – Zé Eduardo (Jamsborda) Clã Motociclista e ao Tónica,
Edgar, Ângela e Isabel do G.M. os Correias.
Homenagem em memória dos Motards falecidos Adelaide, Tuxa e Mestre Ari.
22h00 – Banda Musical Kotaz à Solta
24h00 – Concerto Cão Zarolho
Striptease
01h00 – Espectáculo ao vivo com Jaimão
Feijoada à Trinitá do nosso Mestre Ari
02h30 – Corrida do Pilau
21 de Agosto (Domingo)
09h00 – Pequeno-almoço
Manhã de recuperação nas Piscinas
11h30 – Passeio – Despedida à cidade
12h30 – Almoço
15h00 – Encerramento da Concentração
Com votos de boa viagem de regresso a todos os amigos motociclistas presentes.
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Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do
Concelho

ID: 3745053

As obras de ligação de água de rede pública ao alto do concelho em Mangualde
terminaram no passado dia 31 de Julho. Os habitantes das freguesias de Chãs de
Tavares, Freixiosa e aldeias subjacentes vão passar assim a dispor de água com
melhor qualidade nas suas torneiras.
Para assinalar este dia, população e autarcas deslocaram-se á estação de
bombagem da Freixiosa onde José Costa, presidente da Junta de Freguesia e
João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde simbolicamente procederam
á ligação da rede pública de água. Após ter sido feita a ligação pelos dois
autarcas, José Costa não poupou elogios a João Azevedo, edil Mangualdense,
pois como disse, "o presidente da Câmara prometeu e cumpriu".
Segundo João Azevedo, presidente da câmara de Mangualde: "foi com muito
esforço por parte da Autarquia que esta obra foi feita. Lembro que antes era fácil,
fazia-se a obra, recorria-se à banca e pedia-se mais um empréstimo. Nos dias de
hoje, se houver dinheiro há obra se não houver não há, por isso temos que ser
selectivos nas obras a fazer, definir prioridades. Esta era sem dúvida uma obra
prioritária da qual me orgulho! Os Mangualdenses não podem estar privados de
um bem essencial em suas casas como a água a correr nas torneiras".
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Mangualde: Concluída a ligação de Água da rede pública ao Alto do
Concelho
“Está assim melhorada a qualidade de vida das populações do Alto do Concelho que passam
a ter água pública” – afirmou João Azevedo, edil de Mangualde.
Hoje foi um dia muito importante para a população do Alto do Concelho, com a conclusão
das obras de ligação de água da rede pública. Populares e autarcas encontraram-se na
antiga Escola Básica da Freixiosa, de onde se deslocaram para a estação de bombagem da
Freixiosa, onde se procedeu à ligação da rede pública de água.

Depois de simbolicamente ter sido feita a ligação pelos dois autarcas,
José Costa, Presidente da Junta de Freguesia da Freixiosa, não poupou elogios a João
Azevedo, edil Mangualdense, pois como disse, “o presidente da Câmara prometeu e
cumpriu”.
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João Azevedo lembrou que passados muitos anos o problema está resolvido, “foi com muito
esforço por parte da Autarquia que esta obra foi feita. Lembro que antes era fácil, fazia-se a
obra, recorria-se à banca e pedia-se mais um empréstimo. Nos dias de hoje, se houver
dinheiro há obra se não houver não há, por isso temos que ser selectivos nas obras a fazer,
definir prioridades. Esta era sem dúvida uma obra prioritária da qual me orgulho!
Os Mangualdenses não podem estar privados de um bem essencial em suas casas como a
água a correr nas torneiras”. De recordar a importância da cerimónia de hoje: a conclusão
desta obra é de grande relevância, uma vez que, durante décadas algumas freguesias do
concelho de Mangualde eram fornecidas com água através de camiões da Câmara
Municipal.
Após o dia de hoje, os habitantes das freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa e aldeias
subjacentes vão passar a dispor de água com melhor qualidade nas torneiras. A ligação da
água de Mangualde, através da Barragem de Fagilde, ao alto do concelho foi feita através de
condutas e a obra levada a cabo por funcionários da autarquia.
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Mangualde: Realiza a XI Concentração Motard de 19 a 21 de Agosto
Tradicional «Corrida do Pilau», um casamento e actuação do Jaimão são alguns dos
momentos altos deste evento para os amantes das duas rodas.
Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto realiza-se a XI Concentração Motard de Mangualde. Sob o
lema “A família, o espírito e o convívio motociclista”, este encontro apresenta um cartaz
bastante variado e que promete momentos cheios de animação.

A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara
Municipal de Mangualde e do Motoclube de Mangualde.
As inscrições são limitadas. Durante três dias, Mangualde vai assistir a um desfilar de motas
e proporcionar a todos os amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz,
destaca-se a tradicional “Corrida do Pilau” que terá lugar no sábado (dia 20) pelas 02h30, um
casamento, uma visita ao Santuário da Nossa Senhora do Castelo e diversos momentos
musicais com destaque para o concerto do Jaimão no sábado à noite.
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Os participantes terão ainda a oportunidade de realizar diversas actividades nas Piscinas
Municipais e na praia mangualdense. Durante o evento, o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, vai entregar prémios e lembranças a todos os Motoclubes e
Grupos Motards presentes.
PROGRAMA
19 de Agosto (Sexta-feira)
09h00 – Abertura oficial da concentração
Abertura das inscrições
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Recepção aos amigos motociclistas
Manhã livre nas Piscinas
12h00 – Lmartista de Penafiel
13h00 – Almoço
14h30 – Preparação para o casamento
15h00 – Caravana motociclista à cidade
“Casamento Civil do Marco e da Simone”
G.M. Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra
16h30 – Tarde nas Piscinas e na Praia
19h00 – Lmartista de Penafiel
20h00 – Jantar
21h00 – Cerimónia Religiosa com o Sr. Pe. Zé Fernando e o Sr. Pe. Geraldo
“Casamento Motard do Marco e da Simone” no local da concentração
Partir o Bolo dos Noivos
21h45 – Actuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde
22h30 – Bailarico com Duo Musical
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24h00 – Concerto com os Kotaz à Solta
20 de Agosto (Sábado)
09h00 – Reabertura das inscrições
09h30 – Pequeno-almoço
Manhã livre nas Piscinas
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12h30 – Almoço com 2 pratos à escolha
14h30 – Tarde nas Piscinas
15h00 – Visita ao Santuário da Nossa Sª. Do Castelo
Autocarro às 15h00/15h30/16h00
17h00 – Aula de Hidroginástica nas Piscinas para todos os Motociclistas, pelo Forlife do
Palácio do Gelo de Viseu
18h00 – Variedades nas Piscinas
Rui Valente e seu acordeão – M.C. Pombal
Lmartista – Penafiel
António Sapateiro – Fadista de Mangualde
19h30 – Banho aos recém-casados nas Piscinas
20h00 – Jantar com 2 pratos á escolha
21h30 – Entrega de prémios e lembranças a todos os Motoclubes e Grupos Motards pelo
Presidente da Câmara de Mangualde
Homenagem aos Motociclistas – Zé Eduardo (Jamsborda) Clã Motociclista e ao Tónica,
Edgar, Ângela e Isabel do G.M. os Correias.
Homenagem em memória dos Motards falecidos Adelaide, Tuxa e Mestre Ari.
22h00 – Banda Musical Kotaz à Solta
ID: 3743826

24h00 – Concerto Cão Zarolho
Striptease
01h00 – Espectáculo ao vivo com Jaimão
Feijoada à Trinitá do nosso Mestre Ari
02h30 – Corrida do Pilau
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21 de Agosto (Domingo)
09h00 – Pequeno-almoço
Manhã de recuperação nas Piscinas
11h30 – Passeio – Despedida à cidade
12h30 – Almoço
15h00 – Encerramento da Concentração
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Com votos de boa viagem de regresso a todos os amigos motociclistas presentes.
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Fim-de-semana de inaugurações no Concelho
Água da rede no Alto Concelho

Foi oficialmente concluída a ligação de água da rede pública ao Alto Concelho este Domingo.
Neste acto estiveram presentes dezenas de populares da Freguesia da Freixiosa, bem como
o Presidente da Junta, José Costa e o Presidente da Autarquia, João Azevedo.
Depois de simbolicamente ter sido feita a ligação pelos dois autarcas, José Costa
(Presidente da Junta de Freguesia da Freixiosa) não poupou elogios ao edil Mangualdense,
pois como disse, " o presidente da Câmara prometeu e cumpriu."
Já o Autarca Mangualdense, lembrou que passados muitos anos o problema está resolvido, "
foi com muito esforço por parta da Autarquia que esta obra foi feita. Lembro que antes era
fácil, fazia-se a obra, ía-se à banca e pedia-se mais um empréstimo, nos dias de hoje, se
houver dinheiro à obra se não houver não há, por isso temos que ser selectivos nas obras a
fazer, definir prioridades e esta era sem duvida uma obra prioritária. Os Mangualdenses não
podem estar privados de um bem essencial em suas casas como a água a correr nas
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torneiras"

Cubos, obras da Capela concluídas
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Foram muitos os populares que assistiram à cerimónia de inauguração das obras de
requalificação da Capela de Cubos, no largo de Santa Marta, Cubos, em Mangualde. João
Azevedo, Presidente da Câmara, congratulou-se com a conclusão das obras. "Fizemos os
possíveis e os impossíveis para que esta obra estivesse pronta a 29 de Julho, pois era a
pretensão de muitos populares. E conseguimos, graças à dedicação dos funcionários da
autarquia que se dedicaram de corpo e alma a esta obra. Como presidente da Câmara
agradeço-lhes a eles, em nome das populações de Cubos e Estação" disse o autarca.
João Azevedo, salientou também a grande ajuda que a população deu para que a obra fosse
feita, bem como a Comissão de Festas que se empenhou com total dedicação.
Já o responsável pela Comissão de Festas agradeceu o empenhamento do Cónego Jorge
Seixas (Pároco de Mangualde) e o seu envolvimento nestas obras de recuperação.
Agradeceu ainda ao conterrâneo, João Azevedo (Presidente da CMM), natural da zona da
Estação, por esta obra, pois como disse "sem o envolvimento do Presidente da Câmara, esta
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obra não seria feita".
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Concluída a ligação de água da rede pública ao alto do concelho de
Mangualde

ID: 3743336

Ontem foi um dia muito importante para a população do Alto do Concelho, com a conclusão
das obras de ligação de água da rede pública. Populares e autarcas encontraram-se na
antiga Escola Básica da Freixiosa, de onde se deslocaram para a estação de bombagem da
Freixiosa, onde se procedeu à ligação da rede pública de água. Depois de simbolicamente
ter sido feita a ligação pelos dois autarcas, José Costa, Presidente da Junta de Freguesia da
Freixiosa, não poupou elogios a João Azevedo, edil Mangualdense, pois como disse, “o
presidente da Câmara prometeu e cumpriu”.

João Azevedo lembrou que passados muitos anos o problema está resolvido, “foi com muito
esforço por parte da Autarquia que esta obra foi feita. Lembro que antes era fácil, fazia-se a
obra, recorria-se à banca e pedia-se mais um empréstimo. Nos dias de hoje, se houver
dinheiro há obra se não houver não há, por isso temos que ser selectivos nas obras a fazer,
definir prioridades. Esta era sem dúvida uma obra prioritária da qual me orgulho! Os
Mangualdenses não podem estar privados de um bem essencial em suas casas como a
água a correr nas torneiras”.
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De recordar a importância da cerimónia de ontem: a conclusão desta obra é de grande
relevância, uma vez que, durante décadas algumas freguesias do concelho de Mangualde
eram fornecidas com água através de camiões da Câmara Municipal. Após o dia de hoje, os
habitantes das freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa e aldeias subjacentes vão passar
a dispor de água com melhor qualidade nas torneiras. A ligação da água de Mangualde,
através da Barragem de Fagilde, ao alto do concelho foi feita através de condutas e a obra
levada a cabo por funcionários da autarquia.

Concluída a ligação de água da rede pública ao alto do concelho de Mangualde

01-08-2011

INTERNET

2 de 2

