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1

31-08-2011

Mangualde » Festas da Cidade juntam Toy André Sardet e festival da
sopa

Diário as Beiras

15

2

31-08-2011

Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de género

www.diarioviseu.pt

3

31-08-2011

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas

www.executivo.guarda.pt

4

31-08-2011

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar
de visitantes

www.faroldanossaterra.net

5

31-08-2011

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar
de visitantes

www.faroldanossaterra.net

6

31-08-2011

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas

www.guarda.pt

7

31-08-2011

MOSTRA GASTRONÓMICA FEZ AS DELÍCIAS DE MEIO MILHAR DE
VISITANTES

www.noticiasdeviseu.com

8

31-08-2011

Mostra Gastronómica de Mangualde fez as delícias dos visitantes

www.viseumais.com

9

30-08-2011

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL EM EXPOSIÇÃO

Diário Regional de Viseu

6

10

30-08-2011

Este ano o país visitou Mangualde

Diário Regional de Viseu

18

11

30-08-2011

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas

www.ambienteonline.pt

12

30-08-2011

Mangualde vai estar em Festa de 2 a 5 de Setembro

www.daotv.pt

13

30-08-2011

Construção da ETAR de Almeidinha já arrancou

www.mangualdeonline.com

14

29-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

15

29-08-2011

Mangualde - Gastronomia local esteve em destaque

www.daotv.pt

16

28-08-2011

A autarquia de Mangualde está a promover um Ciclo de Cinema
Português nas instituições de solidariedade do concelho. Ocupar os
tempos livres dos seniores é o objectivo da iniciativa, que se [...]

R. Renascença » Noticiário

18:33:03

17

27-08-2011

"Este ano o país visitou Mangualde"

Diário de Coimbra » Supl. Especial

1

18

27-08-2011

Mangualde vai estar em festa

www.faroldanossaterra.net

19

26-08-2011

Mangualde vai estar em Festa - 2 a 5 de Setembro de 2011

aemangualde.com

20

26-08-2011

IGUARIAS DADAS A CONHECER EM MANGUALDE

Diário de Coimbra

6

21

26-08-2011

The Gift actuam na Live Beach

Diário Regional de Viseu

6

22

26-08-2011

Mostra gastronómica em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

23

26-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

24

26-08-2011

MOSTRA GASTRONÓMICA NA PRAIA ARTIFICIAL DE MANGUALDE

Jornal do Centro

16

25

26-08-2011

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE

www.ahresp.com

26

26-08-2011

Mangualde mostra iguarias na praia

www.opcaoturismo.com

27

25-08-2011

Mangualde Mostra gastronómica

Diário as Beiras

2

28

25-08-2011

Mostra gastronómica em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

29

25-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

30

25-08-2011

DE 2 AS DE SETEMBRO » Mangualde vai estar em festa

Jornal da Beira

1;11

31

25-08-2011

MANGUALDE IGNOROU 9 OFÍCIOS » Regras de distribuição da água
da barragem de Fagilde

Jornal da Beira

5

32

25-08-2011

PRAIA ARTIFICIAL » Viseu 'não quis assinar contrato 9

Jornal da Beira

5

33

25-08-2011

Mangualde não respondeu a nove ofícios » Fernando Ruas não quer
falta de água no concelho

Notícias de Viseu

1;12
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34

25-08-2011

O primeiro 11 de Setembro no mundo infelizmente foi português »
Acidente ferroviário de Alcafache de 1985 evocado este ano no próprio
dia

Notícias de Viseu

3

35

24-08-2011

Viseu – Fernando Ruas quer garantias que não faltará água no
concelho

www.daotv.pt

36

24-08-2011

II Festival de Sopa de Mangualde @ Mangualde, 04/09/11

www.viva-agenda.com

37

23-08-2011

Mangualde » Câmara constrói nova ETAR

Diário Regional de Viseu

1;11

38

23-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

39

23-08-2011

Mostra gastronómica em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

40

23-08-2011

A partir de 3 de Setembro » Exposição de pintura em Mangualde

Diário Regional de Viseu

11

41

22-08-2011

Mostra gastronómica em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

42

22-08-2011

Mangualde - «Memórias municipais» e «memórias de arquivo» em
exposição

www.daotv.pt

43

22-08-2011

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

www.daotv.pt

44

22-08-2011

Mangualde: XI Concentração Motard de Mangualde começa hoje

www.daotv.pt

45

22-08-2011

Câmara acusada de fechar espaço aéreo à publicidade à praia artificial
de Mangualde

www.diarioviseu.pt

46

22-08-2011

Mangualde: Mostra gastronómica de iguarias Mangualdenses

www.jornalimpresso.com

47

22-08-2011

Mangualde: Exposição temática «A Campanha da Resina»

www.jornalimpresso.com

48

22-08-2011

Mangualde: Exposição de pintura de Maria da Costa de 3 a 30 de
Setembro

www.jornalimpresso.com

49

22-08-2011

Exposição de pintura de Maria da Costa em Mangualde

www.metronews.com.pt

50

22-08-2011

Maria da Costa expõe em Mangualde

www.viseumais.com

51

21-08-2011

Mangualde - Exposição «A campanha da resina»

www.cafeportugal.net

52

20-08-2011

Mangualde » Feira de Antiguidades

Diário as Beiras

53

20-08-2011

Construção da ETAR na localidade de Almeidinha em Mangualde

www.metronews.com.pt

54

19-08-2011

Fernando Ruas acusa Mangualde de estar a ultrapassar o limite
permitido e fala em "pressões" » Presidente da Câmara de Viseu quer
garantias do INAG de que não faltará água no concelho

Diário Regional de Viseu

1;3

55

19-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

56

19-08-2011

Viseu: Presidente quer garantias do INAG que não faltará água

www.cnoticias.net

57

19-08-2011

Mangualde - Empresa que gere praia artificial acusa Câmara de Viseu
de querer fechar mespaço aéreo.

www.daotv.pt

58

19-08-2011

Mangualde: Municipio promove mostra gastrnómica

www.daotv.pt

59

19-08-2011

Mangualde: Exposição de Maria da Costa na biblioteca municipal Dr.
Alexandre Alves

www.daotv.pt

60

19-08-2011

Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água no
concelho

www.diarioviseu.pt

61

19-08-2011

Exposição temática «A Campanha da Resina» em Mangualde

www.metronews.com.pt

62

18-08-2011

Águas agitadas entre Viseu e Mangualde

Correio da Manhã

19

63

18-08-2011

Prevenção de incêndios florestais tratamento de caminhos

Jornal da Beira

11

64

18-08-2011

Mangualde vai estar em festa

mm-animarte.blogspot.com

65

18-08-2011

Viseu: Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará
água no concelho

noticias.sapo.pt

66

18-08-2011

Câmara Municipal de Mangualde - ontem a CM de Mangualde e Viseu
chegaram a um princípio de entendimento para por fim à guerra da
água. Mangualde deve a Viseu mais de 200 mil euros em forneci[...]

RDP-1 » Portugal em Directo

67

18-08-2011

Live Beach de Mangualde acusa câmara de Viseu de fechar espaço
aéreo à sua publicidade

www.asbeiras.pt

68

18-08-2011

Dia 19/09H00 Mangualde – XI Concentração Motard de Mangualde

www.cnoticias.net
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69

18-08-2011

Águas agitadas entre Viseu e Mangualde

www.correiomanha.pt

70

18-08-2011

Mangualde: Feira de Antiguidades dia 21 de Agosto

www.daotv.pt

71

18-08-2011

Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da dívida a
Viseu

www.diarioviseu.pt

72

18-08-2011

Mangualde: Mostra Gastronómica na zona Vip do LiveBeach, dia 26 de
Agosto, das 16h00 às 18h00

www.gazetarural.com

73

18-08-2011

Viseu: Cresce polémica sobre dívidas entre autarquias que integram
sistema de abastecimento de água de Fagilde

www.geocidmadeira.com

74

18-08-2011

Empresa que gere praia artificial de Mangualde acusa Câmara de
Viseu de fechar espaço aéreo

www.jn.pt

75

18-08-2011

Cresce polémica em torno na água da barragem de Fagilde

www.jn.pt

76

18-08-2011

Mangualde: Feira das Antiguidades

www.jornalimpresso.com

77

18-08-2011

Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água no
concelho

www.radioocidente.pt

78

18-08-2011

Exposição temática «A Campanha da Resina» em Mangualde

www.viseumais.com

79

18-08-2011

Feira de Antiguidades em Mangualde

www.viseumais.com

80

17-08-2011

Viseu reduz água aos vizinhos

Diário de Notícias

81

17-08-2011

Água: Viseu e Mangualde reúnem hoje sobre polémica da dívida da
água

noticias.sapo.pt

82

17-08-2011

Viseu e Mangualde reúnem sobre polémica da dívida da água

www.asbeiras.pt

83

17-08-2011

Água: Viseu e Mangualde reúnem hoje sobre polémica da dívida da
água

www.geocidmadeira.com

84

17-08-2011

Água: Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da
dívida a Viseu

www.guiadeportugal.com

85

17-08-2011

Mangualde vai estar em festa

www.metronews.com.pt

86

17-08-2011

FEIRA DE ANTIGUIDADES EM MANGUALDE

www.noticiasdeviseu.com

87

17-08-2011

Câmaras de Mangualde e de Viseu reuniram esta manhã

www.radioboanova.com

88

17-08-2011

Viseu e Mangualde ainda sem acordo sobre a água

www.rr.pt

89

17-08-2011

MANGUALDE: Feira de Antiguidades

www.tvnelas.com

90

17-08-2011

Mangualde vai estar em festa

www.viseumais.com

91

16-08-2011

Água em cima da mesa. Autarcas Mangualde e Viseu reúnem esta
quarta-feira.

www.daotv.pt

92

16-08-2011

Mangualde: Abastecimento de água - Câmara Municipal de Mangualde
pede reunião urgente com autarquia viseense.

www.daotv.pt

93

16-08-2011

Doces «dominam» candidaturas

www.jornalsabores.com

94

15-08-2011

Mangualde: Exposição de José Coelho dos Santos no átrio da Câmara
Municipal

www.daotv.pt

95

14-08-2011

Mangualde- Governo suspende PDM na área abrangida pela barragem
de Girabolhos

www.mangualdeonline.com

96

14-08-2011

Praia artificial abre guerra entre Viseu e Mangualde

www.sol.pt

97

12-08-2011

Desenvolvimento industrial em exposição

Diário Regional de Viseu

6

98

12-08-2011

Jovens voluntários vigiam florestas até final do mês

Jornal do Centro

14

99

12-08-2011

Mangualde: Incêndio em Abrunhosa-a-Velha (c/ Som)

www.daotv.pt

100

12-08-2011

Mangualde: Nescafé Dolce Gusto recolhe cápsulas em concerto de
André Sardet em Mangualde

www.daotv.pt
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Notícia de Rádio

A autarquia de Mangualde está a promover um Ciclo de Cinema Português nas instituições de solidariedade do concelho. Ocupar os
tempos livres dos seniores é o objectivo da iniciativa, que se prolonga até ao final de Setembro. (IN) Maria José Coelho.
Data: 28-08-2011
Fonte: R. Renascença » Noticiário
Hora: 18:33:03

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

28-08-2011
R. Renascença
Noticiário
A autarquia de Mangualde está a promover um Ciclo de Cinema Português nas instituições de
solidariedade do concelho. Ocupar os tempos livres dos seniores é o objectivo da iniciativa, que se
prolonga até ao final de Setembro. (IN) Maria José Coelho.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:01:33
18:33:03

Hora de fim da notícia

18:34:36

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

Informação
00:05:00
18:30:00
18:35:00
Anabela Góis

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

3777012

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de Rádio

Clipping Consultores

Notícia de Rádio

Câmara Municipal de Mangualde - ontem a CM de Mangualde e Viseu chegaram a um princípio de entendimento para por fim à guerra da
água. Mangualde deve a Viseu mais de 200 mil euros em fornecimentos. (IN) João Azevedo fala em perseguição.
Data: 18-08-2011
Fonte: RDP-1 » Portugal em Directo
Hora: 13:17:13

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

18-08-2011
RDP-1
Portugal em Directo
Câmara Municipal de Mangualde - ontem a CM de Mangualde e Viseu chegaram a um princípio de
entendimento para por fim à guerra da água. Mangualde deve a Viseu mais de 200 mil euros em
fornecimentos. (IN) João Azevedo fala em perseguição.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:15
13:17:13

Hora de fim da notícia

13:19:28

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

Informação
00:10:00
13:14:00
13:24:00
Silvia Mestrinho
IN) Joaquim Patrício

3768935

Comentário

01-09-2011 | Ficha de Notícia de Rádio
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Data:

31-08-2011

Título: Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de género
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de género
MANGUALDE

Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de género

ID: 3780244

A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo um conjunto de acções de sensibilização
dedicadas à temática ‘Igualdade de Género’. A primeira acção foi feita ontem, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, e contou com a presença da vereadora da Acção Social,
Maria José Coelho e com vários colaboradores da autarquia.

Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de género

31-08-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

31-08-2011

Título: Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas
O processo decorre até meados de Setembro.

ID: 3782124

A Câmara Municipal do Fundão lançou um concurso público para sistemas autónomos de
distribuição de água para consumo público e drenagem de águas residuais, no valor de mais
de um milhão de euros. O processo decorre até meados de Setembro. A Câmara Municipal
de Mangualde lançou um concurso relativo à prestação de serviços de recolha, transporte e
valorização/deposição em destino final de lamas de tratamento de águas residuais
produzidas na ETAR da Lavandeira. O valor base deste concurso, que decorre até Outubro,
é de 150 mil euros. Na Câmara Municipal de Aguiar da Beira os serviços requeridos sob a
forma de concurso público respeitam ao fornecimento de energia para instalações
alimentadas a Média e Baixa Tensão Especial. O montante em causa é de 166 mil euros.
Ambiente Online
31-08-2011

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas

31-08-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

31-08-2011

Título: MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Gastronomia — Quarta-feira, 31 Agosto 2011

ID: 3780925

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de
meio milhar de visitantes

Na passada sexta-feira, 26 de Agosto, o que de melhor há nas iguarias mangualdenses
esteve na mostra gastronómica. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde), decorreu na zona vip do LiveBeach e reuniu vários empresários do sector do
turismo. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Mª José
Coelho, Vereadora do Turismo da autarquia assinalaram presença.
O edil mangualdense, aproveitou para reforçar que o objectivo principal desta iniciativa foi,
sem dúvida, “promover o que de melhor há na gastronomia local”. João Azevedo,
congratulou o CETM pela organização, afirmando que esta acção “é a prova que a junção
de sinergias, produz resultados e, esta Mostra Gastronómica é prova disso”.
Os cerca de 500 visitantes que passaram pela mostra tiveram a oportunidade de saborear
as tradicionais maças bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os queijos, o
requeijão, o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do Dão.
Hotel Senhora do Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes

31-08-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

31-08-2011

Título: MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Contenças – Turismo de Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão»,
«Moderno», «A Capoeira», «Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do Castelo» e
«Espiga Dourada» foram os responsáveis pela confecção das iguarias que deliciaram os
visitantes.
A iniciativa contou com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da
Queijaria do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold Hafner, da
Adega Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia Kumper – Casa de
Darei, da Quinta de S. António e da Associação Empresarial de Mangualde.

ID: 3780925

FONTE: Câmara Municipal de Mangualde

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes

31-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

31-08-2011

Título: MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de
visitantes

ID: 3782037

Na passada sexta-feira, 26 de Agosto, o que de melhor há nas iguarias mangualdenses
esteve na mostra gastronómica. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde), decorreu na zona vip do LiveBeach e reuniu vários empresários do sector do
turismo. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Mª José Coelho,
Vereadora do Turismo da autarquia assinalaram presença.
O edil mangualdense, aproveitou para reforçar que o objectivo principal desta iniciativa foi,
sem dúvida, “promover o que de melhor há na gastronomia local”. João Azevedo,
congratulou o CETM pela organização, afirmando que esta acção “é a prova que a junção de
sinergias, produz resultados e, esta Mostra Gastronómica é prova disso”.
Os cerca de 500 visitantes que passaram pela mostra tiveram a oportunidade de saborear as
tradicionais maças bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os queijos, o requeijão,
o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do Dão. Hotel Senhora do
Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de Contenças – Turismo de
Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão», «Moderno», «A Capoeira»,
«Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do Castelo» e «Espiga Dourada» foram os
responsáveis pela confecção das iguarias que deliciaram os visitantes.

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes

31-08-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

31-08-2011

Título: MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3782037

A iniciativa contou com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da Queijaria
do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold Hafner, da Adega
Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia Kumper – Casa de Darei, da
Quinta de S. António e da Associação Empresarial de Mangualde.

MANGUALDE – Mostra Gastronómica fez as delícias de meio milhar de visitantes

31-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

31-08-2011

Título: Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas

ID: 3782132

A Câmara Municipal do Fundão lançou um concurso público para sistemas autónomos de
distribuição de água para consumo público e drenagem de águas residuais, no valor de mais
de um milhão de euros. O processo decorre até meados de Setembro. A Câmara Municipal
de Mangualde lançou um concurso relativo à prestação de serviços de recolha, transporte e
valorização/deposição em destino final de lamas de tratamento de águas residuais
produzidas na ETAR da Lavandeira. O valor...
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MOSTRA GASTRONÓMICA FEZ AS DELÍCIAS DE MEIO MILHAR DE VISITANTES

Vinho do Dão, Maças Bravo, Pastéis de Feijão,
queijos, mel, compotas, enchidos e iguarias confeccionadas nos restaurantes locais foram as
principais propostas desta mostra.
Na passada sexta-feira, 26 de Agosto, o que de melhor há nas iguarias mangualdenses
esteve na mostra gastronómica. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde), decorreu na zona vip do LiveBeach e reuniu vários empresários do sector do
turismo. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Mª José Coelho,
Vereadora do Turismo da autarquia assinalaram presença.

ID: 3781986

O edil mangualdense, aproveitou para reforçar que o objectivo principal desta iniciativa foi,
sem dúvida, “promover o que de melhor há na gastronomia local”. João Azevedo,
congratulou o CETM pela organização, afirmando que esta acção “é a prova que a junção de
sinergias, produz resultados e, esta Mostra Gastronómica é prova disso”.
Os cerca de 500 visitantes que passaram pela mostra tiveram a oportunidade de saborear as
tradicionais maças bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os queijos, o requeijão,
o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do Dão. Hotel Senhora do
Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de Contenças – Turismo de
Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão», «Moderno», «A Capoeira»,
«Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do Castelo» e «Espiga Dourada» foram os
responsáveis pela confecção das iguarias que deliciaram os visitantes.
A iniciativa contou com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da Queijaria
do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold Hafner, da Adega
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Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia Kumper – Casa de Darei, da
Quinta de S. António e da Associação Empresarial de Mangualde.
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Mostra Gastronómica de Mangualde fez as delícias dos visitantes

Na passada sexta-feira, 26 de Agosto, o que de melhor há nas iguarias mangualdenses
esteve na mostra gastronómica. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde), decorreu na zona vip do LiveBeach e reuniu vários empresários do sector do
turismo. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Mª José Coelho,
Vereadora do Turismo da autarquia assinalaram presença.
O edil mangualdense, aproveitou para reforçar que o objectivo principal desta iniciativa foi,
sem dúvida, “promover o que de melhor há na gastronomia local”. João Azevedo,
congratulou o CETM pela organização, afirmando que esta acção “é a prova que a junção de
sinergias, produz resultados e, esta Mostra Gastronómica é prova disso”.

ID: 3782044

Os cerca de 500 visitantes que passaram pela mostra tiveram a oportunidade de saborear as
tradicionais maças bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os queijos, o requeijão,
o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do Dão. Hotel Senhora do
Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de Contenças – Turismo de
Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão», «Moderno», «A Capoeira»,
«Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do Castelo» e «Espiga Dourada» foram os
responsáveis pela confecção das iguarias que deliciaram os visitantes.
A iniciativa contou com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da Queijaria
do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold Hafner, da Adega
Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia Kumper – Casa de Darei, da
Quinta de S. António e da Associação Empresarial de Mangualde.
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Autarquias lançam concursos de energia, águas e tratamento de lamas
2011-08-30
A Câmara Municipal do Fundão lançou um concurso público para
sistemas autónomos de distribuição de água para consumo público e
drenagem de águas residuais, no valor de mais de um milhão de euros.
O processo decorre até meados de Setembro.
A Câmara Municipal de Mangualde lançou um concurso relativo à
prestação de serviços de recolha, transporte e valorização/deposição em
destino final de lamas de tratamento de águas residuais produzidas na ETAR da Lavandeira.
O valor base deste concurso, que decorre até Outubro, é de 150 mil euros.

ID: 3781990

Na Câmara Municipal de Aguiar da Beira os serviços requeridos sob a forma de concurso
público respeitam ao fornecimento de energia para instalações alimentadas a Média e Baixa
Tensão Especial. O montante em causa é de 166 mil euros.
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Mangualde vai estar em Festa de 2 a 5 de Setembro
Concertos do Toy, André Sardet e Angriff, Feira de Antiguidades e II Festival
de Sopa são alguns dos momentos que compõem o programa.
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.
Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar
a população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são
alguns dos nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr.
Couto e no LiveBeach.
No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de
Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam,
ainda, as actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e
Lobelhe do Mato, das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da
ALCATUNA, do grupo de concertinas «Os Lusitanos» e o Encontro de Folclore,
que se realizam no Largo Dr. Couto.
A nível desportivo será possível assistir ao jogo de futebol veteranos:
G.D.Mangualde x F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem
Internacional de Xadrez Cidade de Mangualde, no LiveBeach.
II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
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.
PROGRAMA
Dia 2
21h00 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – TOY (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 3
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
14h00 – II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de Mangualde
(LiveBeach)
15h00 – jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x F.C.Porto (Estádio Municipal)
15h00 – bandas filarmónicas: tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe do Mato
(Largo Dr.
Couto)
16h30 – escolas de música: iam, Nancy, Palco de Encantos (Largo Dr. Couto)
19h00 – alcatuna (Largo Dr. Couto)
21h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – andré sardet (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 4
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FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
15h00 – ENCONTRO DE FOLCLORE (Largo Dr. Couto)
18h00 – GRUPO DE CONCERTINAS OS LUSITANOS (Largo Dr. Couto)
18h30 – II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE (Largo Dr. Couto)
21h30 – HI-FI (Largo Dr. Couto)
Dia 5
21h30 – ANGRIFF (Palco Secundário LiveBeach)
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Construção da ETAR de Almeidinha já arrancou
A construção da ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais - na localidade de
Almeidinha já arrancou. A empreitada representa um investimento da autarquia
mangualdense de cerca de 184 mil euros.

Com a construção deste equipamento vai ser possível melhorar o tratamento das águas
residuais domésticas, respondendo às necessidades de tratamento do efluente produzido por
cerca de 1000 habitantes, e despoluir a linha de água, melhorando o ambiente do município.
É de salientar que, a sua linha de tratamento baseia-se num processo biológico de lamas

ID: 3778837

activadas em arejamento prolongado.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, “esta obra pública é
de grande importância e vem resolver um problema de muitos anos: o tratamento
inadequado das águas residuais de um milhar de pessoas”. O autarca afirmou ainda que “é
um investimento em infra-estruturas básicas de grande importância para as populações e
para o meio ambiente”. João Azevedo acrescenta que “as necessidades do concelho em
matéria de ETAR são grandes e que o plano desenvolvido pela autarquia para suprir estas
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necessidades em todo o território representa milhões de euros de investimento que não tem
qualquer tipo de comparticipação financeira” e“por isso este é um investimento com 100% de
capitais da autarquia mangualdenses ao contrário do passado recente quando, para estas
obras, existiam fundos comunitários que rondavam os 75% de comparticipação financeira”. O
edil mangualdense concluiu que “este tipo de investimento vai continuar a ser uma prioridade
da autarquia e que tudo fará para dotar o concelho de uma rede de equipamentos de ETAR”.
Esta obra inclui, para além da construção da ETAR, a construção do edifício de exploração, a pavimentação do recinto, a vedação da
parcela, o emissário final de descarga do esgoto tratado no meio receptor, o tratamento do acesso à ETAR e o levantamento de muros de

ID: 3778837

limite de propriedade.
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Mangualde - Gastronomia local esteve em destaque
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A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão
Especializada de Turismo de Mangualde) levou a cabo uma mostra gastronómica.
A iniciativa, cuja entrada teve entrada gratuita,
decorreu na zona vip do LiveBeach, e teve como objectivo «promover o que de
melhor há na gastronomia local».
Saborear as tradicionais maçãs Bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão,
os queijos, o requeijão, o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar
o Vinho do Dão foram as principais propostas gastronómicas desta mostra.
Hotel Senhora do Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de
Contenças – Turismo de Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio
Dão», «Moderno», «A Capoeira», «Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do
Castelo» e «Espiga Dourada» foram os responsáveis pelas iguarias que vão
fizeram as delícias dos muitos visitantes.
A iniciativa contou com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da
Queijaria do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold
Hafner, da Adega Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia
Kumper - Casa de Darei, da Quinta de S. António e da Associação Empresarial de
Mangualde.
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Festas — Sábado, 27 Agosto 2011

Mangualde vai estar em festa

De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.
Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no
LiveBeach.
No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de
Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as
actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato,
das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da ALCATUNA, do grupo de
concertinas «Os Lusitanos» e o Encontro de Folclore, que se realizam no Largo Dr.
Couto.
A nível desportivo será possível assistir ao jogo de futebol veteranos G.D.Mangualde x
F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de
Mangualde, no LiveBeach.

ID: 3780927

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
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.
PROGRAMA
Dia 2
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21h00 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – TOY (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 3
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
14h00 – II TORNEIO JOVEM INTERNACIONAL DE XADREZ CIDADE DE MANGUALDE
(LiveBeach)
15h00 – JOGO DE FUTEBOL VETERANOS: G.D.MANGUALDE X F.C.PORTO (Estádio
Municipal)
15h00 – BANDAS FILARMÓNICAS: Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe do Mato
(Largo Dr. Couto)
16h30 – ESCOLAS DE MÚSICA: IAM, Nancy, Palco de Encantos (Largo Dr. Couto)
19h00 – ALCATUNA (Largo Dr. Couto)
21h30 – XEQUE-MATE (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – ANDRÉ SARDET (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – XEQUE-MATE (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 4
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)

ID: 3780927

15h00 – ENCONTRO DE FOLCLORE (Largo Dr. Couto)
18h00 – GRUPO DE CONCERTINAS OS LUSITANOS (Largo Dr. Couto)
18h30 – II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE (Largo Dr. Couto)
21h30 – HI-FI (Largo Dr. Couto)
Dia 5
21h30 – ANGRIFF (Palco Secundário LiveBeach)
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Mangualde vai estar em Festa - 2 a 5 de Setembro de 2011

De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.
Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a
Feira de Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam,
ainda, as actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe
do Mato e das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e
o Encontro de Folclore, no Largo do Rossio.
PROGRAMA
Dia 2
21h00 - CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 - TOY (Palco Principal LiveBeach)
23h30 - CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)

ID: 3780910

Dia 3
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
14h00 - II TORNEIO JOVEM INTERNACIONAL DE XADREZ CIDADE DE MANGUALDE
(LiveBeach)
15h00 - JOGO DE FUTEBOL VETERANOS: G.D.MANGUALDE X F.C.PORTO (Estádio
Municipal)
15h00 - BANDAS FILARMÓNICAS: Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe do Mato
(Largo Dr. Couto)
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16h30 - ESCOLAS DE MÚSICA: IAM, Nancy, Palco de Encantos (Largo Dr. Couto)
19h00 - ALCATUNA (Largo Dr. Couto)
21h30 - XEQUE-MATE (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 - ANDRÉ SARDET (Palco Principal LiveBeach)
23h30 - XEQUE-MATE (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 4
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
15h00 - ENCONTRO DE FOLCLORE (Largo Dr. Couto)
18h00 - GRUPO DE CONCERTINAS OS LUSITANOS (Largo Dr. Couto)
18h30 - II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE (Largo Dr. Couto)
21h30 - HI-FI (Largo Dr. Couto)
Dia 5

ID: 3780910

21h30 - ANGRIFF (Palco Secundário LiveBeach)

Mangualde vai estar em Festa - 2 a 5 de Setembro de 2011

26-08-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

26-08-2011

Título: II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE

De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE

Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
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

ID: 3780897

tradicionais portuguesas.

Fonte: http://www.cmmangualde.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:mangualde-vaiestar-em-festa&catid=46:noticias-2011&Itemid=2
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2011-08-26

Mangualde mostra iguarias na praia

Pastéis de feijão, queijos, mel, compotas, enchidos e outras iguarias confeccionadas nos
restaurantes de Mangualde, acompanhadas por vinho do Dão, são dadas a conhecer hoje,
sexta-feira, na praia artificial do concelho.

ID: 3774306

A iniciativa, que visa promover “o que de melhor há na
gastronomia local”, é organizada pela Câmara Municipal, em parceria com a Comissão
Especializada de Turismo de Mangualde.
Com entrada gratuita, a mostra gastronómica decorre na zona vip do complexo LiveBeach,
entre as 16h00 e as 18h00.
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Viseu – Fernando Ruas quer garantias que não faltará água no
concelho

ID: 3771315

C.S.
Segundo informação recolhida pelos serviços municipalizados de Viseu, a
albufeira de Fagilde “só consegue responder às necessidades por um período de
60 dias”, caso não seja reposta a água, embora isso dependa das condições
meteorológicas. O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, vai
pedir ao Instituto Nacional da Água (INAG) que tome as medidas essenciais para
que a Barragem de Fagilde continue a garantir o abastecimento de água aos
munícipes. A informação foi dada pelo edil viseense no final da reunião de câmara
que hoje (23 Agosto) decorreu.
Fernando Ruas vai pedir ao INAG que tome medidas para que a Barragem de
Fagilde possa continuar a abastecer os munícipes que dela dependem. O
responsável pela autarquia viseense justifica a medida com a constatação recente
de uma “queda abrupta” na quota da albufeira que abastece os concelhos de
Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
O pedido ao INAG surge também no decurso de uma polémica originada pela
dívida, de cerca de 250 mil euros da Câmara de Mangualde à de Viseu,
enquadrada pela utilização da água tratada de Fagilde. De acordo com informação
já veiculada, a autarquia de Viseu (PSD), registou uma utilização superior, por
parte de Mangualde, à estipulada no acordo, embora a Câmara de Mangualde
(PS), através do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, afirme que não tem os
mesmos dados, sendo os seus no sentido de o limite não ter sido ultrapassado.
De acordo com o regulamento do sistema intermunicipal, o concelho de Nelas tem
direito a 15,5% da água tratada, o de Mangualde a 11,5%, o de Penalva do
Castelo a 3% e Viseu a 70%.
Fernando Ruas pretende igualmente que o INAG sinalize a questão da água por
tratar, exigindo que fique definido “quem é que pode retirar água da albufeira
criada para abastecimento doméstico

Viseu – Fernando Ruas quer garantias que não faltará água no concelho

24-08-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

24-08-2011

Título: II Festival de Sopa de Mangualde @ Mangualde, 04/09/11
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

II Festival de Sopa de Mangualde @ Mangualde, 04/09/11
domingo, 4 de setembro de 2011

Descrição
II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Largo Dr. Couto

ID: 3780899

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.
É de salientar que, para além da programação apresentada, as festas da cidade contarão
ainda com diversos momentos especiais, uma vez que o programa ainda não se encontra
totalmente fechado.

II Festival de Sopa de Mangualde @ Mangualde, 04/09/11
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Mangualde - «Memórias municipais» e «memórias de arquivo» em exposição

ID: 3777351

«MEMÓRIAS MUNICIPAIS» - Iniciativa insere-se no âmbito das comemorações
dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade. Entrada livre.
De 3 a 31 de Agosto, o átrio da Câmara Municipal de Mangualde acolhe a
exposição «Memórias Municipais», numa iniciativa que pretende dar a conhecer o
património cultural da autarquia. A exposição realiza-se no âmbito das
comemorações dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade.
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 poderão ser vistas nesta mostra.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às
17h00.
«MEMÓRIAS DE ARQUIVO» NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposição documental de 1 a 31 de Agosto.
Paralelamente, e de forma a continuar a dar a conhecer as memórias de
Mangualde, a autarquia mangualdense, através do Arquivo Municipal, vai realizar
a exposição documental «Memórias de Arquivo». A mostra vai estar patente de 1
a 31 de Agosto, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com um espólio que
reflete 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.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00

Mangualde - «Memórias municipais» e «memórias de arquivo» em exposição
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Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do
Concelho

ID: 3777353

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".

Mangualde: Concluída a ligação de água da rede pública ao Alto do Concelho
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Mangualde: XI Concentração Motard de Mangualde começa hoje
A partir de hoje e até ao dia 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.
PROGRAMA
19 de Agosto (Sexta-feira)
09h00 - Abertura oficial da concentraçãoAbertura das inscrições
Recepção aos amigos motociclistasManhã 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
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

Mangualde: XI Concentração Motard de Mangualde começa hoje
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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

Mangualde: XI Concentração Motard de Mangualde começa hoje
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Câmara acusada de fechar espaço aéreo à publicidade à praia artificial de Mangualde
PELA EMPRESA LIVE IT WELL EVENTS

Câmara acusada de fechar espaço aéreo à publicidade à praia artificial de
Mangualde

ID: 3768713

A empresa que gere a praia artificial de Mangualde acusou ontem a Câmara de Viseu de
impedir a utilização do espaço aéreo e o aeródromo municipal por parte dos seus aviões
publicitários.
Segundo um comunicado emitido pela ‘Live It Well Events’, promotora da praia artificial, os
aviões que arrastam publicidade à actividade da Live Beach, incluindo concertos, a autarquia
de Viseu alega “conflito de interesses” embora, alegam, utilize o mesmo método para
promover a Feira de S. Mateus.

Câmara acusada de fechar espaço aéreo à publicidade à praia artificial de Mangualde
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Mangualde: Mostra gastronómica de iguarias Mangualdenses
Maçãs Bravo, Pastéis de Feijão, queijos, mel, compotas, enchidos e iguarias confeccionadas
nos restaurantes locais, acompanhados do Vinho do Dão vão fazer as delícias dos
visitantes..
De forma a promover o que de melhor há na gastronomia local, a Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde) vai realizar no próximo dia 26 de Agosto (sexta-feira), uma mostra gastronómica.

A iniciativa, cuja entrada é gratuita, decorre na zona vip do LiveBeach,
das 16h00 às 18h00.
Saborear as tradicionais maçãs bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os queijos,
o requeijão, o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do Dão são
as principais propostas gastronómicas desta mostra.

ID: 3768715

Hotel Senhora do Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de Contenças –
Turismo de Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão», «Moderno», «A
Capoeira», «Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do Castelo» e «Espiga Dourada» são os
responsáveis pelas iguarias que vão fazer as delícias dos visitantes.
A iniciativa conta com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da Queijaria do
Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold Hafner, da Adega
Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia Kumper – Casa de Darei, da
Quinta de S. António e da Associação Empresarial de Mangualde.

Mangualde: Mostra gastronómica de iguarias Mangualdenses
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Mangualde: Exposição temática «A Campanha da Resina»
De 2 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, a exposição temática «A Campanha da Resina», da autoria de Paulo
Santiago. A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde,
através do Gabinete Técnico Florestal, e do Centro de Ciência Viva da Floresta de
Proença-a-Nova – CCVF.

A exposição encontra-se dividida em dez painéis que pretendem retratar o ciclo de produção
da resina, bem como os diferentes métodos utilizados neste processo. Assim, é possível ver
as diversas fases da resinagem, que constitui o processo de extracção da gema dos
pinheiros bravos, e que representou uma das principais actividades económicas do mundo
rural ao longo do século XX.
A iniciativa conta, ainda, com diversos apoios institucionais, tais como: União Europeia,
Ciência Inovação 2010, Ciência Viva – Agencia Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, Município de Proença-a-Nova, Vieirafabril – Indústria e Comércio de Resinas,
lda, PinhalInova – Madeiras Tratadas, lda e Rancho Folclórico “Os Resineiros” de Corgas.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00.
ID: 3768764

Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Mangualde: Exposição temática «A Campanha da Resina»
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Mangualde: Exposição de pintura de Maria da Costa de 3 a 30 de
Setembro
De 3 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, a exposição de pintura da autoria de Maria da Costa. A iniciativa,
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e
Programação do Património Cultural, tem inauguração marcada para o próximo dia 3
de Setembro.

Nascida em 1965, Maria da Costa é natural do Porto, onde actualmente
tem o seu atelier. A artista frequentou cursos livres de pintura, é Membro da Cooperativa
Árvore e está representada na Federação da Cultura Portuguesa, na Fundação Eng.º
António de Almeida, na Câmara Municipal de Alijó, na Câmara Municipal de Sintra, em
colecções particulares e públicas no país e no estrangeiro.
Em colaboração com a “Madragoa Filmes, S.A.”, e, por convite do realizador António
Ferreira, cedeu obras de arte da sua autoria para cenário do filme português “Esquece tudo
que te disse” uma longa-metragem com a co-produção da RTP.
Continuamente apresenta as suas obras em galerias na cidade do Porto, Espinho, Santa
Maria da Feira, Lisboa e Sintra. Desde 1996 a pintora participa em exposições individuais e
colectivas.

ID: 3769984

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00.
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Mangualde: Exposição de pintura de Maria da Costa de 3 a 30 de Setembro
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Exposição de pintura de Maria da Costa em Mangualde

ID: 3769989

De 3 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição de pintura da autoria de Maria da Costa. A iniciativa, promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação do
Património Cultural, tem inauguração marcada para o próximo dia 3 de Setembro.

Nascida em 1965, Maria da Costa é natural do Porto, onde actualmente tem o seu atelier. A
artista frequentou cursos livres de pintura, é Membro da Cooperativa Árvore e está
representada na Federação da Cultura Portuguesa, na Fundação Eng.º António de Almeida,
na Câmara Municipal de Alijó, na Câmara Municipal de Sintra, em colecções particulares e
públicas no país e no estrangeiro. Em colaboração com a “Madragoa Filmes, S.A.”, e, por
convite do realizador António Ferreira, cedeu obras de arte da sua autoria para cenário do
filme português “Esquece tudo que te disse” uma longa-metragem com a co-produção da
RTP. Continuamente apresenta as suas obras em galerias na cidade do Porto, Espinho,
Santa Maria da Feira, Lisboa e Sintra. Desde 1996 a pintora participa em exposições
individuais e colectivas.

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:

Exposição de pintura de Maria da Costa em Mangualde
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Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00

ID: 3769989

Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Exposição de pintura de Maria da Costa em Mangualde
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Maria da Costa expõe em Mangualde

De 3 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, a exposição de pintura da autoria de Maria da Costa. A
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e
Programação do Património Cultural, tem inauguração marcada para o próximo dia 3 de
Setembro.
Nascida em 1965, Maria da Costa é natural do Porto, onde actualmente tem o seu atelier. A
artista frequentou cursos livres de pintura, é Membro da Cooperativa Árvore e está
representada na Federação da Cultura Portuguesa, na Fundação Eng.º António de Almeida,
na Câmara Municipal de Alijó, na Câmara Municipal de Sintra, em colecções particulares e
públicas no país e no estrangeiro. Em colaboração com a “Madragoa Filmes, S.A.”, e, por
convite do realizador António Ferreira, cedeu obras de arte da sua autoria para cenário do
filme português “Esquece tudo que te disse” uma longa-metragem com a co-produção da
RTP. Continuamente apresenta as suas obras em galerias na cidade do Porto, Espinho,
Santa Maria da Feira, Lisboa e Sintra. Desde 1996 a pintora participa em exposições
individuais e colectivas.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:

ID: 3769979

Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Maria da Costa expõe em Mangualde
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Mangualde - Exposição «A campanha da resina»
De 2 a 30 de Setembro, vai estar patente na biblioteca Alexandre Alves, em Mangualde,
a exposição temática «A Campanha da Resina», da autoria de Paulo Santiago. A
mostra revela todo o ciclo de produção da resina.
Café Portugal | domingo, 21 de Agosto de 2011
A mostra encontra-se dividida em 10 painéis, sendo que aborda também os diferentes
métodos utilizados no processo de produção da resina.
É possível ver também nesta exposição as diversas fases da resinagem, que constitui o
processo de extracção da gema dos pinheiros bravos, e que representou uma das principais
actividades económicas do mundo rural ao longo do século XX.
A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde, através do
Gabinete Técnico Florestal, e do Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova
(CCVF).
A exposição conta também com outros apoios institucionais, entre eles, da União Europeia,
Ciência Inovação 2010, Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, Município de Proença-a-Nova, Vieirafabril - Indústria e Comércio de Resinas,
lda, PinhalInova - Madeiras Tratadas, lda e Rancho Folclórico Os Resineiros, de Corgas.
A entrada é gratuita.

ID: 3768761

Local: Mangualde
Horários: Segunda-feira: das 14h00 às 19h00; Terça a sexta-feira: das 9h30 às 13h00 e das
14h30 às 19h00; Sábados: das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
Links:
Contactos: Telefs: 232 619 880
E-mail: comunicacao@essenciacompleta.pt
Observações

Mangualde - Exposição «A campanha da resina»
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Construção da ETAR na localidade de Almeidinha em Mangualde

A construção da ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais – na localidade de
Almeidinha já arrancou. A empreitada representa um investimento da autarquia
mangualdense de cerca de 184 mil euros.

ID: 3768763

Com a construção deste equipamento vai ser possível melhorar o tratamento das águas
residuais domésticas, respondendo às necessidades de tratamento do efluente produzido por
cerca de 1000 habitantes, e despoluir a linha de água, melhorando o ambiente do município.
É de salientar que, a sua linha de tratamento baseia-se num processo biológico de lamas
activadas em arejamento prolongado.

Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, “esta obra pública é
de grande importância e vem resolver um problema de muitos anos: o tratamento
inadequado das águas residuais de um milhar de pessoas”. O autarca afirmou ainda que “é
um investimento em infra-estruturas básicas de grande importância para as populações e
para o meio ambiente”. João Azevedo acrescenta que “as necessidades do concelho em
matéria de ETAR são grandes e que o plano desenvolvido pela autarquia para suprir estas

Construção da ETAR na localidade de Almeidinha em Mangualde
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necessidades em todo o território representa milhões de euros de investimento que não tem
qualquer tipo de comparticipação financeira” e “por isso este é um investimento com 100%
de capitais da autarquia mangualdenses ao contrário do passado recente quando, para estas
obras, existiam fundos comunitários que rondavam os 75% de comparticipação financeira”. O
edil mangualdense concluiu que “este tipo de investimento vai continuar a ser uma prioridade
da autarquia e que tudo fará para dotar o concelho de uma rede de equipamentos de ETAR”.

ID: 3768763

Esta obra inclui, para além da construção da ETAR, a construção do edifício de exploração, a
pavimentação do recinto, a vedação da parcela, o emissário final de descarga do esgoto
tratado no meio receptor, o tratamento do acesso à ETAR e o levantamento de muros de
limite de propriedade.

Construção da ETAR na localidade de Almeidinha em Mangualde
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Viseu: Presidente quer garantias do INAG que não faltará água
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, informou hoje que vai pedir ao Instituto
Nacional da Água (INAG) que tome as medidas necessárias para que a Barragem de Fagilde
continue a garantir o abastecimento aos munícipes.
Esta iniciativa, hoje anunciada pelo autarca de Viseu no final da reunião de câmara, é
justificada com a constatação recente de uma “queda abrupta” na quota da albufeira que
abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
Mas, no mesmo cenário e calendário, o pedido ao INAG surge no decurso de uma polémica
suscitada pela dívida da Câmara de Mangualde à de Viseu, enquadrada pela utilização da
água tratada de Fagilde, que, há cerca de duas semanas rondava os 250 mil euros.
Isto, porque, no que toca à água tratada, a autarquia de Viseu (PSD), registou uma utilização
superior, por parte de Mangualde, à estipulada no acordo, embora a Câmara de Mangualde
(PS), através do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, afirme que não tem os mesmos
dados, sendo os seus no sentido de o limite não ter sido ultrapassado.
No âmbito do sistema intermunicipal, 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.
Para já, Fernando Ruas apontou ainda como justificação para o pedido ao INAG, a
informação recolhida pelos serviços municipalizados de que, “com os atuais níveis, a
albufeira de Fagilde só consegue responder às necessidades por um período de 60 dias”,
caso não seja reposta a água, embora isso dependa das condições meteorológicas.

ID: 3766358

Estas declarações de Ruas surgem 24 horas depois de uma reunião, em Viseu, entre as
duas autarquias, onde se discutiu a questão da dívida de Mangualde a Viseu, tendo Joaquim
Patrício admitido, na quarta-feira, que “Mangualde não tem disponibilidade financeira para
resolver o problema de imediato”, mas garantiu que vão ser analisadas várias possibilidades.
“Há várias soluções para ver se resolvemos o problema. Estou convencido de que na
próxima reunião surgirá já algo mais concreto”, afirmou ainda o autarca de Mangualde, sendo
que a primeira justificação para o não pagamento, agora abandonada, foi que este dependia
da resolução de problema semelhante, desta feita uma divida igualmente avultada da
autarquia de Nelas à de Mangualde.
Fernando Ruas voltou hoje a frisar que a questão entre as autarquias de Nelas e Mangualde
não pode ser atirada para cima da mesa do assunto entre Viseu e Mangualde e lembrou que

Viseu: Presidente quer garantias do INAG que não faltará água

19-08-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

19-08-2011

Título: Viseu: Presidente quer garantias do INAG que não faltará água
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

o problema só não foi resolvido antes porque a Câmara de Mangualde “não respondeu a
nenhum dos nove ofícios” enviados pela de Viseu sobre esta matéria.

ID: 3766358

Ainda no que toca à intervenção do INAG, Fernando Ruas pretende igualmente ver
sinalizada a questão da água por tratar, exigindo que fique definido quem é que pode retirar
água da albufeira criada para abastecimento doméstico.
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Mangualde - Empresa que gere praia artificial acusa Câmara de Viseu
de querer fechar mespaço aéreo.

ID: 3766190

A empresa detentora da praia artificial de Mangualde, em comunicado à imprensa,
manifesta o descontentamento face à decisão da Câmara Municipal de Viseu de
impedir o acesso dos aviões para acções publicitárias do Live Beach ao
aeródromo e ao espaço aéreo de Viseu.
Diz em comunicado a empresa promotora, que, alegando conflito de interesses
com a realização das Festas da Cidade, a Câmara Municipal de Viseu está a
preparar a publicação de um despacho que proíbe a utilização do aeródromo de
Viseu por parte da empresa Aeroplano, responsável pela implementação da acção
de divulgação aérea.
No mesmo comunicado pode-se ler ainda que a empresa, diz ter, desde o
arranque , do projecto da praia, recorrido a este veículo de comunicação aéreo,
com o objectivo de divulgar a praia e as actividades desenvolvidas, cumprindo
todas as normas estabelecidas. Diz ainda que a Câmara Municipal de Viseu
está actualmente a recorrer ao mesmo suporte de divulgação, para divulgar o
programa das Festas de S. Mateus, cujo percurso aéreo sobrevoa a praia.
A empresa afirma que vai continuar a "acompanhar esta situação e no momento
oportuno e em sede própria tomará uma posição que salvaguarde os interesses
da empresa", nomeadamente o recurso alternativo ao aeródromo de Seia de
forma a "manter a estratégia de divulgação planeada".
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Mangualde: Municipio promove mostra gastrnómica

ID: 3770173

A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão
Especializada de Turismo de Mangualde) vai realizar no próximo dia 26 de Agosto
(sexta-feira), uma mostra gastronómica. A iniciativa, cuja entrada é gratuita,
decorre na zona vip do LiveBeach, das 16h00 às 18h00 e tem como objectivo
promover o que de melhor há na gastronomia local.
Saborear as tradicionais maçãs Bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão,
os queijos, o requeijão, o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar
o Vinho do Dão são as principais propostas gastronómicas desta mostra. Hotel
Senhora do Castelo, Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de
Contenças – Turismo de Habitação, os restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio
Dão», «Moderno», «A Capoeira», «Os Galitos» e as pastelarias «Princesa do
Castelo» e «Espiga Dourada» são os responsáveis pelas iguarias que vão fazer
as delícias dos visitantes.
A iniciativa conta com a colaboração da Cooperativa Agrícola de Mangualde, da
Queijaria do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro, da Pameca, de Harold
Hafner, da Adega Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais, de Júlia
Kumper - Casa de Darei, da Quinta de S. António e da Associação Empresarial de
Mangualde.
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Mangualde: Exposição de Maria da Costa na biblioteca municipal Dr.
Alexandre Alves

ID: 3770180

De 3 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, a exposição de pintura da autoria de Maria da Costa. A
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete
de Gestão e Programação do Património Cultural, tem inauguração marcada para
o próximo dia 3 de Setembro.
Nascida em 1965, Maria da Costa é natural do Porto, onde actualmente tem o seu
ateliê. A artista frequentou cursos livres de pintura, é Membro da Cooperativa
Árvore e está representada na Federação da Cultura Portuguesa, na Fundação
Eng.º António de Almeida, na Câmara Municipal de Alijó, na Câmara Municipal de
Sintra, em colecções particulares e públicas no país e no estrangeiro. Em
colaboração com a “Madragoa Filmes, S.A.”, e, por convite do realizador António
Ferreira, cedeu obras de arte da sua autoria para cenário do filme português
“Esquece tudo que te disse” uma longa-metragem com a co-produção da RTP.
Continuamente apresenta as suas obras em galerias na cidade do Porto,
Espinho, Santa Maria da Feira, Lisboa e Sintra. Desde 1996 a pintora participa em
exposições individuais e colectivas.
A exposição é de entrada livre e pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água no concelho
POLÉMICA COM MANGUIALDE CONTINUA

Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água no
concelho

ID: 3766334

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, informou ontem que vai pedir ao Instituto
Nacional da Água (INAG) que tome as medidas necessárias para que a Barragem de Fagilde
continue a garantir o abastecimento aos munícipes.
Esta iniciativa, ontem anunciada pelo autarca de Viseu no final da reunião de Câmara, é
justificada com a constatação recente de uma “queda abrupta” na quota da albufeira que
abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
Mas, no mesmo cenário e calendário, o pedido ao INAG surge no decurso de uma polémica
suscitada pela dívida da Câmara de Mangualde à de Viseu, enquadrada pela utilização da
água tratada de Fagilde, que, há cerca de duas semanas rondava os 250 mil euros.
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Exposição temática «A Campanha da Resina» em Mangualde
De 2 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição temática «A Campanha da Resina», da autoria de Paulo Santiago.
A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde, através do
Gabinete Técnico Florestal, e do Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova –
CCVF.

A exposição encontra-se dividida em dez painéis que pretendem retratar o ciclo de produção
da resina, bem como os diferentes métodos utilizados neste processo. Assim, é possível ver
as diversas fases da resinagem, que constitui o processo de extracção da gema dos
pinheiros bravos, e que representou uma das principais actividades económicas do mundo
rural ao longo do século XX.

A iniciativa conta, ainda, com diversos apoios institucionais, tais como: União Europeia,
Ciência Inovação 2010, Ciência Viva – Agencia Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, Município de Proença-a-Nova, Vieirafabril – Indústria e Comércio de Resinas,
lda, PinhalInova – Madeiras Tratadas, lda e Rancho Folclórico “Os Resineiros” de Corgas.

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00

ID: 3766240

Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Exposição temática «A Campanha da Resina» em Mangualde
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Quinta-feira, 18 de Agosto de 2011

Mangualde vai estar em festa

Mangualde vai estar em festa
2 a 5 de Setembro
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.

ID: 3780905

Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no
LiveBeach.
No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de
Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as
actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato,
das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da ALCATUNA, do grupo de
concertinas «Os Lusitanos» e o Encontro de Folclore, que se realizam no Largo Dr.
Couto.
A nível desportivo será possível assistir ao jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x
F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de
Mangualde, no LiveBeach.
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PROGRAMA
Dia 2
21h00 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – TOY (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 3
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
14h00 – II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de Mangualde (LiveBeach)
15h00 – jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x F.C.Porto (Estádio Municipal)
15h00 – bandas filarmónicas: tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe do Mato (Largo Dr.
Couto)
16h30 – escolas de música: iam, Nancy, Palco de Encantos (Largo Dr. Couto)
19h00 – alcatuna (Largo Dr. Couto)
21h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – andré sardet (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 4
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
15h00 – ENCONTRO DE FOLCLORE (Largo Dr. Couto)
18h00 – GRUPO DE CONCERTINAS OS LUSITANOS (Largo Dr. Couto)
18h30 – II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE (Largo Dr. Couto)
21h30 – HI-FI (Largo Dr. Couto)
Dia 5
21h30 – ANGRIFF (Palco Secundário LiveBeach)

ID: 3780905

Mais informações:
E-mail: geral@cmmangualde.pt
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Viseu: Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água
no concelho
18 de Agosto de 2011, 12:48
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, informou hoje que vai pedir ao
Instituto Nacional da Água (INAG) que tome as medidas necessárias para que a
Barragem de Fagilde continue a garantir o abastecimento aos munícipes.
Esta iniciativa, hoje anunciada pelo autarca de Viseu no final da reunião de câmara, é
justificada com a constatação recente de uma “queda abrupta” na quota da albufeira que
abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
Mas, no mesmo cenário e calendário, o pedido ao INAG surge no decurso de uma polémica
suscitada pela dívida da Câmara de Mangualde à de Viseu, enquadrada pela utilização da
água tratada de Fagilde, que, há cerca de duas semanas rondava os 250 mil euros.
Isto, porque, no que toca à água tratada, a autarquia de Viseu (PSD), registou uma utilização
superior, por parte de Mangualde, à estipulada no acordo, embora a Câmara de Mangualde
(PS), através do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, afirme que não tem os mesmos
dados, sendo os seus no sentido de o limite não ter sido ultrapassado.
No âmbito do sistema intermunicipal, 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.
Para já, Fernando Ruas apontou ainda como justificação para o pedido ao INAG, a
informação recolhida pelos serviços municipalizados de que, “com os atuais níveis, a
albufeira de Fagilde só consegue responder às necessidades por um período de 60 dias”,
caso não seja reposta a água, embora isso dependa das condições meteorológicas.

ID: 3765015

Estas declarações de Ruas surgem 24 horas depois de uma reunião, em Viseu, entre as
duas autarquias, onde se discutiu a questão da dívida de Mangualde a Viseu, tendo Joaquim
Patrício admitido, na quarta-feira, que “Mangualde não tem disponibilidade financeira para
resolver o problema de imediato”, mas garantiu que vão ser analisadas várias possibilidades.
“Há várias soluções para ver se resolvemos o problema. Estou convencido de que na
próxima reunião surgirá já algo mais concreto”, afirmou ainda o autarca de Mangualde, sendo
que a primeira justificação para o não pagamento, agora abandonada, foi que este dependia
da resolução de problema semelhante, desta feita uma divida igualmente avultada da
autarquia de Nelas à de Mangualde.
Fernando Ruas voltou hoje a frisar que a questão entre as autarquias de Nelas e Mangualde
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não pode ser atirada para cima da mesa do assunto entre Viseu e Mangualde e lembrou que
o problema só não foi resolvido antes porque a Câmara de Mangualde “não respondeu a
nenhum dos nove ofícios” enviados pela de Viseu sobre esta matéria.
Ainda no que toca à intervenção do INAG, Fernando Ruas pretende igualmente ver
sinalizada a questão da água por tratar, exigindo que fique definido quem é que pode retirar
água da albufeira criada para abastecimento doméstico.

ID: 3765015

@Lusa
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Live Beach de Mangualde acusa câmara de Viseu de fechar espaço aéreo
à sua publicidade

Foto Paulo Leitão
A empresa que gere a praia artificial de água salgada de Mangualde acusou a câmara de
Viseu de impedir a utilização do espaço aéreo e o aeródromo municipal por parte dos
seus aviões publicitários.
Segundo um comunicado emitido pela “Live It Well Events”, promotora da primeira praia
artificial de Mangualde, os aviões que arrastam publicidade à atividade da Live Beach,
incluindo concertos, a autarquia de Viseu alega “conflito de interesses” embora, alegam,
utilize o mesmo método para promover a Feira de São Mateus, que decorre até 25 de
setembro.

ID: 3766171

A agência Lusa procurou, sem sucesso, ouvir a câmara de Viseu sobre esta acusação.
A empresa promotora da Live Beach sinaliza ainda o seu “descontentamento” em nota
enviada à Lusa pela “decisão da Câmara Municipal de Viseu de impedir o acesso dos aviões
para ações publicitárias ao aeródromo e ao espaço aéreo”.
“A Live It Well Events tem, desde o arranque do projeto Live Beach, recorrido a este veículo
de comunicação aéreo, com o objetivo de divulgar a praia e as atividades desenvolvidas,
cumprindo todas as normas estabelecidas”, sublinha ainda a empresa.
A empresa afirma que vai continuar a “acompanhar esta situação e no momento oportuno e
em sede própria tomará uma posição que salvaguarde os interesses da empresa”,

Live Beach de Mangualde acusa câmara de Viseu de fechar espaço aéreo à sua publicidade

18-08-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

18-08-2011

Título: Live Beach de Mangualde acusa câmara de Viseu de fechar espaço aéreo à sua publicidade
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3766171

nomeadamente o recurso alternativo ao aeródromo de Seia de forma a “manter a estratégia
de divulgação planeada”.
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Dia 19/09H00 Mangualde – XI Concentração Motard de Mangualde
Uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e do Motoclube de
Mangualde.
“A família, o espírito e o convívio motociclista” é o tema do encontro que decorre de 19 a 21
de agosto.
Programa:
09:00 – Abertura oficial da concentração. Manhã livre nas piscinas.
12:00 – Lmartista de Penafiel.
14:30 – Preparação para o casamento.
15:00 – Caravana motociclista à cidade “Casamento Civil do Marco e da Simone” – G.M.
Foge com Eles/ Monte Abraão – Sintra.
16:30 – Tarde nas piscinas e na praia.
19:00 – Lmartista de Penafiel.
20:00 – Jantar.
21:00 – Cerimónia religiosa com Zé Fernando e o padre Geraldo “Casamento Motard do
Marco e da Simone”, no local da concentração.
Partir o Bolo dos Noivos.
21:45 – Atuação do Rancho Folclórico da A.M.A. Mangualde.
ID: 3766238

22:30 – Bailarico com Duo Musical.
24:00 – Concerto com os Kotaz à Solta.
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Reunião para resolver problema do abastecimento doméstico foi inconclusiva

Águas agitadas entre Viseu e Mangualde
O vice-presidente da Câmara de Mangualde assumiu ontem a existência de uma dívida de
"200 mil euros" à autarquia de Viseu, referente ao consumo de água da barragem de Fagilde,
no final de uma reunião.

ID: 3764480

As duas câmaras não se entendem quanto à cota de água consumida no concelho de
Mangualde.
A reunião entre os vice-presidentes para solucionar o diferendo foi inconclusiva.
O vice-presidente da Câmara de Mangualde, Joaquim Patrício, assumiu uma dívida de
"pouco mais de 200 mil euros" a Viseu: "Assumimos a dívida e vamos pagá-la. Ainda hoje,
efectuámos mais um pagamento". A autarquia não tem disponibilidade financeira para pagar
todo o valor de imediato.
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Américo Nunes, vice-presidente da Câmara de Viseu, escusou-se a comentar o resultado do
encontro.
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Mangualde: Feira de Antiguidades dia 21 de Agosto

ID: 3764596

A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo domingo, dia 21 de
Agosto, uma Feira de Antiguidades, no Largo Dr. Couto/ Largo do Rossio.
Esta Feira de Velharias, integrada na programação das Festas da Cidade, decorre
durante todo o dia e tem como objectivos a venda de artigos usados, que se
possam considerar velharias ou antiguidades e a criação de novas oportunidades
de negócio.
A feira pode também ser visitada nos dias 3 e 4 de Setembro.
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Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da dívida a Viseu
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da dívida a
Viseu

ID: 3764500

O vice-presidente da Câmara de Mangualde, Joaquim Patrício, avançou que estão várias
soluções em cima da mesa para resolver o problema da dívida de cerca de 200 mil euros a
Viseu relativamente ao abastecimento de água. A Câmara de Mangualde tinha pedido à de
Viseu uma reunião, com carácter de urgência, que ontem se realizou e que, segundo
Joaquim Patrício “foi produtiva” e a primeira de várias.

Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da dívida a Viseu

18-08-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

18-08-2011

Título: Mangualde: Mostra Gastronómica na zona Vip do LiveBeach, dia 26 de Agosto, das 16h00 às 18h00
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde: Mostra Gastronómica na zona Vip do LiveBeach, dia 26 de Agosto,
das 16h00 às 18h00
Maçãs Bravo, Pastéis de Feijão, queijos, mel, compotas, enchidos e iguarias confeccionadas
nos restaurantes locais, acompanhados do Vinho do Dão vão fazer as delícias dos visitantes.

ID: 3771432

De forma a promover o que de melhor há na gastronomia local, a Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a C.E.T.M. (Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde) vai realizar no próximo dia 26 de Agosto (sexta-feira), uma mostra gastronómica.
A iniciativa, cuja entrada é gratuita, decorre na zona vip do LiveBeach, das 16h00 às
18h00.Saborear as tradicionais maçãs bravo Mangualde e os famosos pastéis de feijão, os
queijos, o requeijão, o doce de abóbora, os enchidos, o pão e o mel e degustar o Vinho do
Dão são as principais propostas gastronómicas desta mostra. Hotel Senhora do Castelo,
Hotel Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra, Casa de Contenças – Turismo de Habitação, os
restaurantes «O Valério», «Gestur», «Rio Dão», «Moderno», «A Capoeira», «Os Galitos» e
as pastelarias «Princesa do Castelo» e «Espiga Dourada» são os responsáveis pelas
iguarias que vão fazer as delícias dos visitantes. A iniciativa conta com a colaboração da
Cooperativa Agrícola de Mangualde, da Queijaria do Basílio, da Fundação Cónego Monteiro,
da Pameca, de Harold Hafner, da Adega Cooperativa Mangualde, da Quinta dos Carvalhais,
de Júlia Kumper - Casa de Darei, da Quinta de S. António e da Associação Empresarial de
Mangualde.
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Viseu: Cresce polémica sobre dívidas entre autarquias que integram
sistema de abastecimento de água de Fagilde

ID: 3766220

18-08-2011
Viseu, 18 ago (Lusa) -- O presidente da Câmara de Mangualde lançou hoje mais uma acha
para a polémica que envolve três das quatro autarquias que se abastecem de água na
barragem de Fagilde por causa de dívidas sobre a utilização de equipamentos.
DICO : 1823
Depois de diversas posições tornadas públicas pelos presidentes das câmaras de Viseu
(PSD) e de Mangualde (PS), o autarca socialista, João Azevedo reafirmou hoje que só paga
a dívida sobre água consumida a partir da barragem de Fagilde, à autarquia de Viseu,
"quando receber a verba que o município de Nelas deve ao de Mangualde". Neste momento,
a Câmara de Viseu exige a Mangualde o pagamento de uma dívida que ultrapassa os 200
mil euros e Mangualde tem a haver da autarquia de Nelas uma verba superior a 300 mil
euros. Ora, esta é uma questão de Fernando Ruas já comentou afirmando que "uma coisa
não tem a ver com outra" e, também hoje, depois de adiantar que Mangualde retirou mais
água tratada da albufeira que o estipulado, tornou pública a intenção de recorrer ao Instituto
Nacional da Água (INAG) para tomar providências de forma a que albufeira não perca
capacidade de servir os munícipes. No âmbito do sistema intermunicipal de abastecimento
de água de Fagilde, 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. Além de fazer depender o pagamento a Viseu do pagamento que Nelas deve
efectuar a Mangualde, que João Azevedo justifica com a ideia de que, "sendo um sistema
intermunicipal, as coisas estão, naturalmente, todas ligadas", o autarca sublinha ser também
sua a preocupação sobre a garantia de abastecimento do concelho. Já sobre o pedido que
Fernando Ruas pretende fazer ao INAG, João Azevedo, sem especificar, disse que o autarca
de Viseu "deve informar-se sobre o que ficou decidido na década de 1990" sobre o sistema
de abastecimento de Fagilde. Recorde-se que Ruas justificou este pedido com a constatação
de que a albufeira sofreu uma "queda abrupta" da sua quota e que já só apresenta condições
de abastecimento para 60 dias, embora isso dependa das condições meteorológicas. As
duas câmaras estiveram reunidas na quarta-feira para analisar a situação e ficaram
agendados novos encontros. A câmara de Nelas ainda não se pronunciou sobre este
"conflito". RB. Lusa/fim
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Empresa que gere praia artificial de Mangualde acusa Câmara de Viseu de
fechar espaço aéreo
Ontem
A empresa que gere a praia artificial de água salgada de Mangualde acusou esta quinta-feira
a câmara de Viseu de impedir a utilização do espaço aéreo e o aeródromo municipal por
parte dos seus aviões publicitários.
Segundo um comunicado emitido pela "Live It Well Events", promotora da primeira praia
artificial de Mangualde, os aviões que arrastam publicidade à actividade da Live Beach,
incluindo concertos, a autarquia de Viseu alega "conflito de interesses" embora, alegam,
utilize o mesmo método para promover a Feira de São Mateus, que decorre até 25 de
Setembro.
A agência Lusa procurou, sem sucesso, ouvir a câmara de Viseu sobre esta acusação.
A empresa promotora da Live Beach sinaliza ainda o seu "descontentamento" em nota
enviada à Lusa pela "decisão da Câmara Municipal de Viseu de impedir o acesso dos aviões
para ações publicitárias ao aeródromo e ao espaço aéreo".
"A Live It Well Events tem, desde o arranque do projecto Live Beach, recorrido a este veículo
de comunicação aéreo, com o objectivo de divulgar a praia e as actividades desenvolvidas,
cumprindo todas as normas estabelecidas", sublinha ainda a empresa.

ID: 3765931

A empresa afirma que vai continuar a "acompanhar esta situação e no momento oportuno e
em sede própria tomará uma posição que salvaguarde os interesses da empresa",
nomeadamente o recurso alternativo ao aeródromo de Seia de forma a "manter a estratégia
de divulgação planeada".
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Cresce polémica em torno na água da barragem de Fagilde
Ontem
O presidente da Câmara de Mangualde lançou esta quinta-feira mais uma acha para a
polémica que envolve três das quatro autarquias que se abastecem de água na barragem de
Fagilde, por causa de dívidas sobre a utilização de equipamentos.
Depois de diversas posições tornadas públicas pelos presidentes das câmaras de Viseu
(PSD) e de Mangualde (PS), o autarca socialista, João Azevedo reafirmou esta quinta-feira
que só paga a dívida sobre água consumida a partir da barragem de Fagilde, à autarquia de
Viseu, "quando receber a verba que o município de Nelas deve ao de Mangualde".
Neste momento, a Câmara de Viseu exige a Mangualde o pagamento de uma dívida que
ultrapassa os 200 mil euros e Mangualde tem a haver da autarquia de Nelas uma verba
superior a 300 mil euros.
Ora, esta é uma questão de Fernando Ruas já comentou afirmando que "uma coisa não tem
a ver com outra" e, também esta quinta-feira, depois de adiantar que Mangualde retirou mais
água tratada da albufeira que o estipulado, tornou pública a intenção de recorrer ao Instituto
Nacional da Água (INAG) para tomar providências de forma a que albufeira não perca
capacidade de servir os munícipes.
No âmbito do sistema intermunicipal de abastecimento de água de Fagilde, 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: 3766166

Além de fazer depender o pagamento a Viseu do pagamento que Nelas deve efectuar a
Mangualde, que João Azevedo justifica com a ideia de que, "sendo um sistema
intermunicipal, as coisas estão, naturalmente, todas ligadas", o autarca sublinha ser também
sua a preocupação sobre a garantia de abastecimento do concelho.
Já sobre o pedido que Fernando Ruas pretende fazer ao INAG, João Azevedo, sem
especificar, disse que o autarca de Viseu "deve informar-se sobre o que ficou decidido na
década de 1990" sobre o sistema de abastecimento de Fagilde.
Recorde-se que Ruas justificou este pedido com a constatação de que a albufeira sofreu
uma "queda abrupta" da sua quota e que já só apresenta condições de abastecimento para
60 dias, embora isso dependa das condições meteorológicas.
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As duas câmaras estiveram reunidas na quarta-feira para analisar a situação e ficaram
agendados novos encontros.

ID: 3766166

A câmara de Nelas ainda não se pronunciou sobre este "conflito".
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Mangualde: Feira das Antiguidades
Domingo, dia 21 de Agosto

A iniciativa realiza-se no Largo do Rossio, durante todo
o dia.
A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo domingo, dia 21 de Agosto, mais
uma Feira de Antiguidades, no Largo Dr. Couto/ Largo do Rossio.

ID: 3766235

Esta Feira de Velharias, que decorre durante todo o dia, tem como objectivo a venda de
artigos usados, que se possam considerar velharias ou antiguidades. Criar novas
oportunidades de negócio é outro dos objectivos da iniciativa.
É de referir que, a feira pode também ser visitada nos dias 3 e 4 de Setembro, integrada na
programação das Festas da Cidade.
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Presidente da Câmara quer garantias do INAG que não faltará água no
concelho
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, informou hoje que vai pedir ao
Instituto Nacional da Água (INAG) que tome as medidas necessárias para que a
Barragem de Fagilde continue a garantir o abastecimento aos munícipes.
Esta iniciativa, hoje anunciada pelo autarca de Viseu no final da reunião de câmara, é
justificada com a constatação recente de uma “queda abrupta” na quota da albufeira que
abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
Mas, no mesmo cenário e calendário, o pedido ao INAG surge no decurso de uma polémica
suscitada pela dívida da Câmara de Mangualde à de Viseu, enquadrada pela utilização da
água tratada de Fagilde, que, há cerca de duas semanas rondava os 250 mil euros.
Isto, porque, no que toca à água tratada, a autarquia de Viseu (PSD), registou uma utilização
superior, por parte de Mangualde, à estipulada no acordo, embora a Câmara de Mangualde
(PS), através do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, afirme que não tem os mesmos
dados, sendo os seus no sentido de o limite não ter sido ultrapassado.
No âmbito do sistema intermunicipal, 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.
Para já, Fernando Ruas apontou ainda como justificação para o pedido ao INAG, a
informação recolhida pelos serviços municipalizados de que, “com os atuais níveis, a
albufeira de Fagilde só consegue responder às necessidades por um período de 60 dias”,
caso não seja reposta a água, embora isso dependa das condições meteorológicas.

ID: 3766194

Estas declarações de Ruas surgem 24 horas depois de uma reunião, em Viseu, entre as
duas autarquias, onde se discutiu a questão da dívida de Mangualde a Viseu, tendo Joaquim
Patrício admitido, na quarta-feira, que “Mangualde não tem disponibilidade financeira para
resolver o problema de imediato”, mas garantiu que vão ser analisadas várias possibilidades.
“Há várias soluções para ver se resolvemos o problema. Estou convencido de que na
próxima reunião surgirá já algo mais concreto”, afirmou ainda o autarca de Mangualde, sendo
que a primeira justificação para o não pagamento, agora abandonada, foi que este dependia
da resolução de problema semelhante, desta feita uma divida igualmente avultada da
autarquia de Nelas à de Mangualde.
Fernando Ruas voltou hoje a frisar que a questão entre as autarquias de Nelas e Mangualde
não pode ser atirada para cima da mesa do assunto entre Viseu e Mangualde e lembrou que
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o problema só não foi resolvido antes porque a Câmara de Mangualde “não respondeu a
nenhum dos nove ofícios” enviados pela de Viseu sobre esta matéria.

ID: 3766194

18 Ago 2011, 13:21h
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Exposição temática «A Campanha da Resina» em Mangualde

De 2 a 30 de Setembro, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, a exposição temática «A Campanha da Resina», da autoria
de Paulo Santiago. A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de
Mangualde, através do Gabinete Técnico Florestal, e do Centro de Ciência Viva da Floresta
de Proença-a-Nova – CCVF.
A exposição encontra-se dividida em dez painéis que pretendem retratar o ciclo de produção
da resina, bem como os diferentes métodos utilizados neste processo. Assim, é possível ver
as diversas fases da resinagem, que constitui o processo de extracção da gema dos
pinheiros bravos, e que representou uma das principais actividades económicas do mundo
rural ao longo do século XX.
A iniciativa conta, ainda, com diversos apoios institucionais, tais como: União Europeia,
Ciência Inovação 2010, Ciência Viva – Agencia Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, Município de Proença-a-Nova, Vieirafabril – Indústria e Comércio de Resinas,
lda, PinhalInova – Madeiras Tratadas, lda e Rancho Folclórico “Os Resineiros” de Corgas.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:

ID: 3765016

Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Feira de Antiguidades em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo domingo, dia
21 de Agosto, mais uma Feira de Antiguidades, no Largo Dr. Couto/ Largo do Rossio.
Esta Feira de Velharias, que decorre durante todo o dia, tem como objectivo a venda de
artigos usados, que se possam considerar velharias ou antiguidades. Criar novas
oportunidades de negócio é outro dos objectivos da iniciativa.

ID: 3765017

É de referir que, a feira pode também ser visitada nos dias 3 e 4 de Setembro, integrada na
programação das Festas da Cidade.

Feira de Antiguidades em Mangualde
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Água: Viseu e Mangualde reúnem hoje sobre polémica da dívida da água
17 de Agosto de 2011, 08:28
As câmaras de Viseu e de Mangualde reúnem-se hoje para analisar o pagamento de
uma dívida relativa ao abastecimento de água feito através de um sistema
intermunicipal.
A reunião foi pedida, com carácter de urgência, pela câmara de Mangualde à de Viseu.
O presidente da câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), disse no início do mês aos
jornalistas que o município vizinho tinha quase 250 mil euros de pagamento em atraso, além
de ter ultrapassado a percentagem de água tratada a quem tem direito.
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.
Fernando Ruas garantiu que se oporá, “com todas as forças, a que eventualmente haja uma
utilização de água para outros fins que possa pôr em risco o fornecimento para consumo
doméstico”.
O presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), esclareceu no mesmo dia que o
seu município devia a Viseu 234.995 euros de água, porque Nelas devia a Mangualde
349.481 euros.

ID: 3762983

Admitiu que a água da piscina da praia artificial que abriu no concelho “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”.
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Viseu e Mangualde reúnem sobre polémica da dívida da água
As câmaras de Viseu e de Mangualde reúnem-se esta quarta-feira (17) para analisar o
pagamento de uma dívida relativa ao abastecimento de água feito através de um sistema
intermunicipal. A reunião foi pedida, com carácter de urgência, pela câmara de Mangualde
à de Viseu.
O presidente da câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse no início do mês aos jornalistas que
o município vizinho tinha quase 250 mil euros de pagamento em atraso, além de ter
ultrapassado a percentagem de água tratada a quem tem direito.
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.
Fernando Ruas garantiu que se oporá, “com todas as forças, a que eventualmente haja uma
utilização de água para outros fins que possa pôr em risco o fornecimento para consumo
doméstico”.
O presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo, esclareceu no mesmo dia que o seu
município devia a Viseu 234.995 euros de água, porque Nelas devia a Mangualde 349.481
euros.

ID: 3763503

Admitiu que a água da piscina da praia artificial que abriu no concelho “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”.
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Água: Viseu e Mangualde reúnem hoje sobre polémica da dívida da água
17-08-2011
Viseu, 17 ago (Lusa) -- As câmaras de Viseu e de Mangualde reúnem-se hoje para analisar o
pagamento de uma dívida relativa ao abastecimento de água feito através de um sistema
intermunicipal.
DICO : 1823

ID: 3763508

A reunião foi pedida, com carácter de urgência, pela câmara de Mangualde à de Viseu. O
presidente da câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), disse no início do mês aos jornalistas
que o município vizinho tinha quase 250 mil euros de pagamento em atraso, além de ter
ultrapassado a percentagem de água tratada a quem tem direito. 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. Fernando Ruas garantiu que se oporá, "com todas as
forças, a que eventualmente haja uma utilização de água para outros fins que possa pôr em
risco o fornecimento para consumo doméstico". O presidente da câmara de Mangualde, João
Azevedo (PS), esclareceu no mesmo dia que o seu município devia a Viseu 234.995 euros
de água, porque Nelas devia a Mangualde 349.481 euros. Admitiu que a água da piscina da
praia artificial que abriu no concelho "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".
AMF Lusa/fim
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Água: Autarquia de Mangualde empenhada em resolver problema da
dívida a Viseu
17-08-2011
Viseu, 17 ago (Lusa) -- O vice-presidente da câmara de Mangualde, Joaquim Patrício,
avançou hoje que estão várias soluções em cima da mesa para resolver o problema da
dívida de cerca de 200 mil euros a Viseu relativamente ao abastecimento de água.
A câmara de Mangualde tinha pedido à de Viseu uma reunião, com carácter de urgência, que
hoje se realizou e que, segundo Joaquim Patrício "foi produtiva" e a primeira de várias.
Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente admitiu que "Mangualde não tem
disponibilidade financeira para resolver o problema de imediato", mas garantiu que vão ser
analisadas várias possibilidades.
"Há várias soluções para ver se resolvemos o problema. Estou convencido de que na
próxima reunião surgirá já algo mais concreto", afirmou.
Segundo Joaquim Patrício, a dívida relativa ao abastecimento de água feito através do
sistema intermunicipal foi apenas um dos assuntos analisados na reunião, que incidiu
sobretudo na percentagem de água tratada a que Mangualde tem direito.
No âmbito do sistema intermunicipal, 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: 3764493

Há 15 dias, o presidente da câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse aos jornalistas que
Mangualde tinha quase 250 mil euros de pagamento em atraso e que nos últimos tempos
ultrapassou a percentagem de água tratada a que tinha direito.
Joaquim Patrício explicou que, relativamente à percentagem de água tratada, os dados que a
câmara de Mangualde e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de
Viseu têm são diferentes e "precisam de ser dirimidos" em futuras reuniões.
"O nosso entendimento é que não ultrapassamos, mas há dados diferentes do SMAS de
Viseu que foram fornecidos ao responsável por este setor", acrescentou.
Segundo o vice-presidente de Mangualde, foi também abordada a questão da cota da
albufeira da Barragem de Fagilde, que "está em 309.60 e é bastante boa" para a época do
ano.
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"Valeu a pena esta reunião para dialogarmos e, acima de tudo, percebermos algumas
situações. O que nos interessa é esta situação ser ultrapassada e trabalharmos em rede,
porque a barragem é um bem de vários concelhos", sublinhou.
O vice-presidente da câmara de Viseu, Américo Nunes, que reuniu com Joaquim Patrício,
escusou-se a fazer comentários aos jornalistas sobre a reunião.

ID: 3764493

AMF
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Mangualde vai estar em festa
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já uma tradição
da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município.

Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no
LiveBeach.

No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de Antiguidades
que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as actuações das
bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato, das escolas de
música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da ALCATUNA, do grupo de concertinas «Os
Lusitanos» e o Encontro de Folclore, que se realizam no Largo Dr. Couto.

ID: 3763515

A nível desportivo será possível assistir ao jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x
F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de
Mangualde, no LiveBeach.
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FEIRA DE ANTIGUIDADES EM MANGUALDE

A iniciativa realiza-se no Largo do Rossio, durante todo o dia
A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo domingo, dia 21 de Agosto, mais
uma Feira de Antiguidades, no Largo Dr. Couto/ Largo do Rossio.
Esta Feira de Velharias, que decorre durante todo o dia, tem como objectivo a venda de
artigos usados, que se possam considerar velharias ou antiguidades. Criar novas
oportunidades de negócio é outro dos objectivos da iniciativa.

ID: 3764485

É de referir que, a feira pode também ser visitada nos dias 3 e 4 de Setembro, integrada na
programação das Festas da Cidade.
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Câmaras de Mangualde e de Viseu reuniram esta manhã

ID: 3782038

A Câmara Municipal de Mangualde solicitou com urgência o agendamento de
uma reunião com a autarquia de Viseu para análise das questões relacionadas
com o tema do abastecimento de água. O referido encontro ficou agendado
para a manhã desta quarta-feira, nos Paços do Concelho de Viseu.
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Viseu e Mangualde ainda sem acordo sobre a água
Inserido em 17-08-2011 17:50

Autarquias estiveram reunidas esta quarta-feira, mas vão ser necessários novos encontros.
Em causa está uma alegada dívida de Mangualde.

Uma dívida da água esteve em cima da mesa numa reunião entre autarcas de Viseu e
Mangualde. Fernando Ruas, autarca de Viseu, acusou o município vizinho de uma dívida de
quase 250 mil euros.
A câmara de Mangualde solicitou a reunião desta quarta-feira mas, no final, faltaram os
esclarecimentos.

ID: 3764491

Joaquim Patrício, vice-presidente da Câmara de Mangualde, disse apenas que a reunião
“valeu a pena”. Já Américo Nunes, vice-presidente da autarquia de Viseu, não quis prestar
quaisquer declarações sobre o assunto.
No âmbito do sistema intermunicipal, o concelho de Nelas tem direito a 15,5% da água
tratada, o de Mangualde a 11,5%, o de Penalva do Castelo a 3% e a capital de distrito a
70%.
Há 15 dias, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse aos jornalistas que
Mangualde tinha quase 250 mil euros de pagamento em atraso e que nos últimos tempos
ultrapassou a percentagem de água tratada a que tinha direito.
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Joaquim Patrício explicou que, relativamente à percentagem de água tratada, os dados que a
Câmara de Mangualde e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de
Viseu têm são diferentes e "precisam de ser dirimidos" em futuras reuniões.

ID: 3764491

"O nosso entendimento é que não ultrapassamos, mas há dados diferentes do SMAS de
Viseu que foram fornecidos ao responsável por este sector", acrescentou.
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MANGUALDE: Feira de Antiguidades
Posted on Quarta-feira, Agosto 17, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo
domingo, dia 21 de Agosto, mais uma Feira de Antiguidades, no Largo Dr. Couto/ Largo do
Rossio.
Esta Feira de Velharias, que decorre durante todo o dia, tem como objectivo a venda de
artigos usados, que se possam considerar velharias ou antiguidades. Criar novas
oportunidades de negócio é outro dos objectivos da iniciativa.

ID: 3764585

É de referir que, a feira pode também ser visitada nos dias 3 e 4 de Setembro, integrada na
programação das Festas da Cidade.
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Mangualde vai estar em festa
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já uma tradição
da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município.
Durante os quatro dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no
LiveBeach.
No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de Antiguidades
que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as actuações das
bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato, das escolas de
música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da ALCATUNA, do grupo de concertinas «Os
Lusitanos» e o Encontro de Folclore, que se realizam no Largo Dr. Couto.
A nível desportivo será possível assistir ao jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x
F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de
Mangualde, no LiveBeach.
PROGRAMA

ID: 3763513

Dia 2
21h00 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – TOY (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – CONTRABANDITI (Palco Secundário LiveBeach)
Dia 3
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
14h00 – II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de Mangualde (LiveBeach)
15h00 – jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x F.C.Porto (Estádio Municipal)
15h00 – bandas filarmónicas: tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe do Mato (Largo Dr.
Couto)
16h30 – escolas de música: iam, Nancy, Palco de Encantos (Largo Dr. Couto)
19h00 – alcatuna (Largo Dr. Couto)
21h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
22h30 – andré sardet (Palco Principal LiveBeach)
23h30 – xeque-mate (Palco Secundário LiveBeach)
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Dia 4
FEIRA DE ANTIGUIDADES (Largo do Rossio)
15h00 – ENCONTRO DE FOLCLORE (Largo Dr. Couto)
18h00 – GRUPO DE CONCERTINAS OS LUSITANOS (Largo Dr. Couto)
18h30 – II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE (Largo Dr. Couto)
21h30 – HI-FI (Largo Dr. Couto)

ID: 3763513

Dia 5
21h30 – ANGRIFF (Palco Secundário LiveBeach)
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Água em cima da mesa. Autarcas Mangualde e Viseu reúnem esta
quarta-feira.
Providência cautelar pode avançar.

ID: 3764602

O Autarcas Mangualde e Viseu, vão reunir esta quarta-feira. Em cima da mesa a
tão polémica questão do abastecimento de água da barragem de Fagilde ao
Concelho de Mangualde e Nelas. Neste encontro também serão apresentadas,
propostas para novas cotas de abastecimento para Nelas, Mangualde e
Viseu.
A daotv, sabe, que já houve redução no abastecimento de água por parte de Viseu
aos Municípios vizinhos.
Apuramos também que João Azevedo, autarca Mangualdense, reuniu esta terçafeira à tarde (16 Agosto) com a Autarca de Nelas, Isaura Pedro, saindo deste
encontro a ideia de poderem avançar com uma providência cautelar conjunta, para
travar a redução de abastecimento de água e que pode por em causa o
abastecimento doméstico e industrial dos concelhos de Nelas e Mangualde.
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Mangualde: Abastecimento de água - Câmara Municipal de
Mangualde pede reunião urgente com autarquia viseense.

ID: 3764611

A Câmara Municipal de Mangualde solicitou com urgência o agendamento de uma
reunião com a autarquia de Viseu para análise das questões relacionadas com o
tema do abastecimento de água. O referido encontro está agendado para amanhã,
dia 17, quarta-feira, às 11h30, nos Paços do Concelho de Viseu.

Mangualde: Abastecimento de água - Câmara Municipal de Mangualde pede reunião urgente com autarquia viseense.
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Doces «dominam» candidaturas

Das mais de 400 propostas apresentadas como candidatas ao
título de 7 maravilhas da gastronomia, em sete categorias, 121 são de doces.
Vejamos alguns exemplos das candidaturas e respetivas regiões:
A Confraria Gastronómica do Bucho de Arganil candidatou na categoria "entradas" o bucho e
para os doces a tigelada de Torrozelas.
Fernanda Dias, mordomo-mor desta confraria referiu que "muito embora existam outros
produtos gastronómicos associados a esta confraria, como os cuscurães de Cepos e os
torremos à moda de Santa Quitéria, da freguesia de Pombeiro da Beira, foi consensual
avançar com estas duas iguarias".
Já o município de Penacova apresentou a concurso quatro receitas confeccionadas no
concelho: Nevada de Penacova, Pastel de Lorvão (ambos na categoria "doces"), Lampreia à
moda de Penacova (na categoria «peixes») e Peixinhos do Rio à moda de Penacova (na
categoria "entradas").

ID: 3761933

A Câmara Municipal do Sabugal candidatou, na categoria carnes o bucho raiano que tem "os
ingredientes certos para que possamos chegar a um dos finalistas" referiu fonte da autarquia.
A "Terras de Sicó" - Associação de Desenvolvimento, na qual se integram os municípios de
Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure, apresentou o "Queijo
Rabaçal - DOP" e o "Cabrito à Moda de Sicó" ao concurso "As 7 Maravilhas da
Gastronomia".
Estas duas candidaturas da "Terras de Sicó" surgem no âmbito das tradicionais acções de
valorização dos produtos endógenos da região de Sicó, promovidas pela referida associação.
O "Queijo Rabaçal - DOP" candidata-se na categoria de "entradas", enquanto o "Cabrito à
Moda de Sicó" é apresentado na variante de "prato de carne".
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A Câmara Municipal de Mangualde apresentou a concurso o cozido Beirão à moda de
Mangualde, um prato típico medieval feito de carne de porco autóctone bísaro. Na sua
origem, este prato era cozinhado em panela de ferro numa fogueira a lenha.
Entrecosto, chouriça, morcela e farinheira da beira, cozida ou frita, orelha, entremeada,
batata, grelos ou couve, cenoura e cabeça de nabo (opção), acompanhado de arroz que
deve ser feito com a água da cozedura das carnes são os ingredientes necessários para
fazer este prato.
O Município da Lourinhã candidatou a Lagosta Suada à Moda de Porto das Barcas, o Pãode-Ló de Miragaia e as Areias Brancas.
A Câmara de Coimbra candidata os pastéis de Santa Clara, o doce que mais se notabilizou
do receituário do real Mosteiro das Clarissas de Coimbra, e o Manjar Branco "um dos docesamargos mais emblemáticos da doçaria conventual", que remonta à Idade Média.
Unidos pela Lagoa de Óbidos, os Municípios de Caldas da Rainha e Óbidos associam-se
uma vez mais para responder ao desafio das "7 Maravilhas", candidatando o Ensopado de
Enguias.
A Confraria dos Gastrónomos dos Açores apresenta as seguintes candidaturas: nas
entradas, Linguiça frita com inhame e Morcela frita com ananás. Na Categoria de Sopa, a
sopa do Espírito Santo, no Peixe o Polvo Assado no Forno e o Bacalhau Frito de Molho Vilão
com Minhotes.
Na Carne, a confraria submeteu as candidaturas do Cozido das Caldeiras (Cozido das
Furnas), o Bife Regional dos Açores e o Caldo de Nabos e a Alcatra. No Marisco foram
apresentadas as Lapas Grelhadas, Cracas cozidas e Cavaco Cozido com Molho Verde. Nos
doces, as Queijadas da Vila, o Pudim de Chá e o Bolo D.ª Amélia. Foram também
apresentadas candidaturas para o Bolo Lêvedo, o Ananás, a Pimenta da Terra e o Chá.

ID: 3761933

A concurso estão também as Fatias de Tomar que, diz a lenda, eram o doce preferido dos
freires do Convento de Cristo.
A Entidade Regional do Turismo de Leiria-Fátima associou-se aos municípios da Batalha,
Leiria e Marinha Grande, enquanto parceiros activos neste projecto e à ADAE - Associação
de Desenvolvimento da Alta Estremadura, enquanto promotora do mesmo.
São sete os pratos candidatos, um para cada categoria representada, a saber,:Morcela de
Arroz de Leiria, Sopa do Vidreiro, Arroz de Marisco, Chícharos com Bacalhau Assado, Leitão
da Boa Vista, Cabrito Serrano e Brisas do Lis.
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Mangualde: Exposição de José Coelho dos Santos no átrio da Câmara
Municipal

ID: 3764622

Está patente no átrio da Câmara Municipal de Mangualde uma exposição de José
Coelho dos Santos com o nome “Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento
industrial”.
A mostra é composta por alguns objectos pessoais do autor, como por exemplo
fotografias e objectos alusivos à Embel, Sava e Interbloc.
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Mangualde- Governo suspende PDM na área abrangida pela barragem de
Girabolhos
O Governo aprovou no último Conselho de Ministros a suspensão parcial dos Planos
Directores Municipais (PDM) nos concelhos abrangidos pelo aproveitamento hidroeléctrico
de Girabolhos, previsto no Plano Nacional de Barragens, de modo a salvaguardar a
execução deste projecto de interesse nacional.
O Governo em comunicado afirma que além de suspender parcialmente o PDM de
Mangualde, Seia, Gouveia e Nelas, vão ser abrangidos por medidas preventivas destinadas
a salvaguardar a execução deste projecto de reconhecido interesse nacional.
O Conselho de Ministros também considerou que é necessário que a construção deste
aproveitamento de Girabolhos esteja enquadrada nos instrumentos de gestão territorial em
vigor para o território abrangido pelo mesmo, já que existe «a decisão de construção do
aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos, integrado no Programa Nacional de Barragens
de Elevado Potencial Hidroeléctrico, que assegura um melhor aproveitamento do potencial
hídrico nacional».
João Azevedo, autarca Mangualdense, vê com bons olhos este avanço, pois como diz, " é
um projecto do antigo governo, que está a ter continuidade e penso que será muito bom para
os Concelhos que ficarão abrangidos pelo aproveitamento hidroeléctrico, mas não só para
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eles, toda a região ficará a ganhar com este investimento"

Mangualde- Governo suspende PDM na área abrangida pela barragem de Girabolhos

14-08-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

14-08-2011

Título: Praia artificial abre guerra entre Viseu e Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Praia artificial abre guerra entre Viseu e Mangualde
14 de Agosto, 2011
por Liliana Garcia

Câmara de Viseu acusa Mangualde de dívida de água que ronda os 250 mil euros e ameaça
cortar o abastecimento.
A praia artificial de Mangualde, com um milhão e 300 mil litros de água, está ‘mergulhada’
num conflito político. A Câmara Municipal de Viseu (social-democrata) acusa Mangualde de
uma dívida de água que ronda os 250 mil euros e de ultrapassar a quota a que tem direito. E
ameaça cortar a água àquele concelho, caso a factura não seja paga em breve. A autarquia
mangualdense (socialista) encara isto como uma punição política.

ID: 3761925

«Estamos perante perseguição política a um projecto desenvolvido em Mangualde: a praia»
– acusa o vice-presidente da autarquia de Mangualde, Joaquim Patrício. Por seu turno, o
autarca viseense, Fernando Ruas, sublinha ao SOL que, ao contrário do que Patrício insinua,
nunca quis o projecto da praia artificial na capital de distrito.
A Câmara de Mangualde – que vai gastar 300 mil euros anuais com a praia artificial e que,
em 2000, investira já dois milhões na construção de um complexo de piscinas – assume ter
uma dívida no valor 202.528, 98 euros, mas garante que «os gastos de água são os normais
nesta época alta». A autarquia nega mesmo que a praia esteja a fazer aumentar o consumo:
«A água da praia nunca foi mudada desde que foi enchida. É tratada e há um consumo
decorrente da lavagem dos filtros».
Fernando Ruas esclarece que nunca referiu que o aumento do consumo em Mangualde se
devia à praia. Aquilo que o autarca sublinha é que, além da elevada dívida, Mangualde
ultrapassou a percentagem de água a que tem direito: «Por pressões junto do operador da
estação de tratamento, Mangualde bombeou mais água do que devia».
Viseu gere o sistema intermunicipal de abastecimento de água de Mangualde (quota de
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11,5%) Nelas (15,5%), Penalva do Castelo (3%) e a capital de distrito (70%) A água que
abastece as populações é proveniente da barragem de Fagilde.
A factura de Mangualde (que é conjunta com a de Nelas) tem aumentado de ano para ano.
No mês de Julho, foi de cerca de 30 mil euros em 2009, em 2010 chegou aos 40 mil euros e
este ano atingiu os 46 mil. No total anual, em 2009 a factura foi de 349 mil euros e em 2010
agravou-se em mais 61 mil euros.
Segundo Ruas, «nos últimos tempos, a albufeira de Fagilde teve uma baixa de quota». «Se a
água desce, de uma forma incrível, e não se apuram responsáveis, um dia destes não temos
água para consumo doméstico», alerta. A autarquia de Mangualde, por seu lado, diz que,
«este ano, a cota da barragem tem máximos históricos; nunca esteve tão cheia».
Para justificar a dívida, Mangualde aponta culpas a Nelas (PSD/CDS), dizendo que este
município deve a Mangualde 349 mil euros. E garante que, quando Nelas lhe pagar, saldará
a dívida. O SOL contactou a Câmara de Nelas, para obter esclarecimentos, mas a resposta
que a autarca, Isaura Pedro, fez transmitir através da secretária foi esta: «Estamos no
coração do Dão. Se quiser falar sobre vinho, que até vamos ter a Feira do Vinho daqui por
uns dias, tudo bem, mas sobre outros assuntos não nos pronunciamos».
Já o autarca de Penalva do Castelo, Leonídio Monteiro, esclarece ter as contas da água em
dia e indica que «quem deve, tem de pagar, até porque os munícipes já pagaram a água».
«As desculpas são sempre de mau pagador», exprime.
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liliana.garcia@sol.pt
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Mangualde: Incêndio em Abrunhosa-a-Velha (c/ Som)

ID: 3758935

Encontra-se activo desde as 3h55m um incêndio em mato na localidade de
Abrunhosa-a-Velha, no Concelho de Mangualde.
O fogo tem uma frente activa e neste momento estão no local 89 Bombeiros, dois
membros do Grupo de Análise e Uso de Fogo (GAUF), uma equipa da Força
Especial de Bombeiros, apoiados por 28 veículos operacionais e dois Helicópteros
Bombardeiros.
Devido a este incêndio o tráfego ferroviário na linha da Beira Alta entre Mangualde
e Gouveia encontra-se interrompido. Pelas 13:10h foi accionado o Grupo de
Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF) da Companhia de Reforço
para Combate a Incêndios Florestais (CRIF) Delta.
Actualização 15h15m:
Neste momento encontram-se a combater o fogo em Abrunhosa-a-Velha cerca de
120 Bombeiros, uma equipa da Força Especial de Bombeiros (FEB) e dois
membros do Grupo de Análise e Uso de Fogo (GAUF). Estes homens estão a ser
auxiliados por 36 veículos operacionais e 2 helicópteros bombardeiros. O tráfego
ferroviário da linha da Beira Alta já se encontra restabelecido
Actualização: 16h06
O incêndio em Abrunhosa a Velha encontra-se neste momento com uma frente
activa. A combater as chamas estão 150 bombeiros e uma equipa do Grupo de
Análise e Uso de Fogo (GAUF), apoiados por 50 veículos operacionais e um
helicóptero bombardeiro.
Secretário de estado da Administração Interna,Filipe Lobo D´Àvila fez, às 18h em
Viseu, o ponto de situação do incêndios no Distrito.
Actualização: 18h50m
Neste momento encontram-se a combater o fogo em Mangualde, 230 bombeiros
apoiados por 64 viaturas operacionais e 2 helicópteros bombardeiros. O incêndio
encontra-se com uma frente activa.
Actualização: 19h28m
Incêndio dominado.
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Mangualde: Nescafé Dolce Gusto recolhe cápsulas em concerto de André Sardet
em Mangualde

ID: 3758942

André Sardet vai marcar presença no dia 3 de Setembro nas Festas da Cidade em
Mangualde, que se realizam de 2 a 5 no Largo Dr. Couto.
Numa parceria inédita no âmbito do seu mais recente disco, “Pára, Escuta e Olha”,
a Nescafé Dolce Gusto convidou o cantor para ser a voz do projecto de reciclagem
da marca.
A Nescafé Dolce Gusto vai acompanhar André Sardet na sua digressão instalando
em cada concerto, pontos de recolha de cápsulas de Nescafé Dolce Gusto para
reciclagem. No final da tourneé, Nescafé Dolce Gusto oferecerá à localidade que
recolher mais cápsulas, mobiliário produzido a partir de plástico das cápsulas
recicladas, para decorar um jardim.
O projecto de reciclagem Nescafé Dolce Gusto nasce da vontade da marca se
comprometer com o meio ambiente, através da reciclagem das suas cápsulas.
Nescafé Dolce Gusto pretende assim que 2011 seja o ano chave na valorização e
reciclagem das suas cápsulas.
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