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1

30-06-2011

Mangualde » Cidade recebe primeiro crematório do distrito

Diário as Beiras

16

2

30-06-2011

Infra-estrutura estará a funcionar no início de 2012 » Mangualde
recebe primeiro crematório do distrito

Diário Regional de Viseu

1;10

3

30-06-2011

Oferta de tela pintada por alunos

Jornal da Beira

12

4

29-06-2011

Mangualde – Comemorações «Mangualde 25 anos cidade» dias 2 e 3
de Julho

www.daotv.pt

5

29-06-2011

Mangualde - Fim dos governos civis não prejudica combate aos
incêndios – João Soares

www.daotv.pt

6

29-06-2011

Mangualde - Tela pintada por alunos da ESFA oferecida à câmara
municipal

www.daotv.pt

7

29-06-2011

Mangualde recebe primeiro Crematório do distrito de Viseu

www.viseumais.com

8

29-06-2011

Conhecidos vencedores do concurso de fotografia «Mangualde 25
anos»

www.viseumais.com

9

28-06-2011

Comemorações «Mangualde 25 anos cidade»

www.metronews.com.pt

10

28-06-2011

MANGUALDE: Gala 25 anos e desfiles vários

www.tvnelas.com

11

27-06-2011

Mangualde recebe caminhada «enraíza-te no desporto» - AMANHÃ

www.daotv.pt

12

27-06-2011

Mangualde – Exposição de pintura de Almeida Quadros na Biblioteca
Municipal

www.daotv.pt

13

27-06-2011

Mangualde recebe caminhada «enraíza-te no desporto» - AMANHÃ

www.daotv.pt

14

27-06-2011

Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo em Mangualde

www.viseumais.com

15

26-06-2011

PORTUGAL DE LÉS A LÉS » CAMINHADA EM MANGUALDE

Correio da Manhã

18

16

24-06-2011

De 4 a 15 de Julho » Passeio Convívio "Andanças Seniores"

Notícias de Viseu

20

17

23-06-2011

Construída em três meses » 'Praia' inaugurada em Mangualde

Jornal da Beira

9

18

23-06-2011

Mangualde - Tela pintada por alunos da ESFA oferecida à câmara
municipal

www.daotv.pt

19

23-06-2011

Câmara oferece entradas na Live Beach aos alunos do concelho

www.diarioviseu.pt

20

23-06-2011

MANGUALDE: Autarquia oferece entrda no LiveBeach a alunos do
Concelho

www.tvnelas.com

21

23-06-2011

Caminhada «Enraíza-te no desporto» em Mangualde

www.viseumais.com

22

22-06-2011

Praia caseira

Sábado

23

22-06-2011

Mangualde – Visita cultural difunde a arte

www.daotv.pt

24

22-06-2011

Mangualde – Abertas inscrições para passeio convívio «Andanças
Seniores»

www.daotv.pt

25

22-06-2011

Mangualde: Uma Centena de Atletas no IV Estágio Regional de Karaté

www.jornalimpresso.com

26

21-06-2011

Mangualde: Férias Desportivas de 4 a 29 de julho

www.jornalimpresso.com

27

21-06-2011

Mangualde: expõe “biodiversidade fotogénica” Mostra de fotografia de
Vítor Martins.

www.jornalimpresso.com

28

21-06-2011

Escola de Natação de Mangualde em bom plano

www.viseumais.com

29

20-06-2011

De 4 a 30 de Julho » Mangualde mostra biodiversidade fotogénica

Diário Regional de Viseu

17

30

20-06-2011

Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao público. (IN) Rui
Braga (Live Beach Mangualde).

RTP 1 » Bom Dia Portugal

09:53:27

31

18-06-2011

Mangualde expõe "Biodiversidade Fotogénica"

www.vaipassear.com
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32

17-06-2011

Temos praia... » Praia artificial de Mangualde é real » Live Beach

Jornal do Centro

1;6;7

33

17-06-2011

RESERVATÓRIO EM CONTENÇAS

Jornal do Centro

14

34

17-06-2011

Verão salgado em Mangualde

Sol

54

35

17-06-2011

Mangualde – Cursos «Doces sabores de Mangualde» decorrem até 17
de Junho

www.daotv.pt

36

17-06-2011

Férias Desportivas de Verão em Mangualde

www.metronews.com.pt

37

17-06-2011

Mangualde expõe “Biodiversidade Fotogénica”

www.metronews.com.pt

38

17-06-2011

Férias Desportivas de Verão em Mangualde

www.viseumais.com

39

16-06-2011

Mangualde inaugura 1º praia artificial da Europa

familia.sapo.pt

40

16-06-2011

"Prevenção de Acidentes no Idoso"

Jornal da Beira

11

41

16-06-2011

Visita cultural

Jornal da Beira

11

42

16-06-2011

Inaugurada em Mangualde primeira praia artificial da Europa

noticias.portugalmail.pt

43

16-06-2011

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu
ontem ao público. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde).

RTP 1 » Bom Dia Portugal

09:53:37

44

16-06-2011

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao
público. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde).

RTPN » Tarde Informativa

17:52:44

45

16-06-2011

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em
horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno
Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mang[...]

SIC » Primeiro Jornal

14:15:20

46

16-06-2011

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em
horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno
Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mang[...]

SIC Notícias » Edição da tarde notícias

16:33:28

47

16-06-2011

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em
horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno
Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mang[...]

SIC Notícias » Jornal das 7

19:43:48

48

16-06-2011

PS: Presidente da câmara de Mangualde e da federação de Viseu
apoia António José Seguro

sicnoticias.sapo.pt

49

16-06-2011

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI » Diário da Manhã

07:13:16

50

16-06-2011

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI » Diário da Manhã

08:58:15

51

16-06-2011

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI24 » Diário da Manhã

07:13:16

52

16-06-2011

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI24 » Diário da Manhã

08:58:15

53

16-06-2011

Praia artificial de Mangualde foi inaugurada hoje

www.banif.pt

54

16-06-2011

Mangualde: Primeira praia artificial da Europa abriu ontem ao público

www.correiodabeiraserra.com

55

16-06-2011

Interior já pode tomar banhos salgados

www.correiomanha.pt

56

16-06-2011

Mangualde – Cerca de 200 participantes na “prevenção de Acidentes
no Idoso”

www.daotv.pt

57

16-06-2011

Primeira praia artificial da Europa abre em Mangualde

www.diariodigital.pt

58

16-06-2011

EMPREENDIMENTO FOI INAUGURADO ONTEM

www.diarioviseu.pt

59

15-06-2011

Live it Well abre hoje praia em Mangualde

economico.sapo.pt

60

15-06-2011

Primeira da Europa » Mangualde abre praia artificial de água salgada

Público

1;26;27

61

15-06-2011

Live Beach em Mangualde: é inaugurada hoje, às 13h, a primeira praia
de interior da Europa (IN) Rui Braga (Presidente da Live it Well), João
Azevedo (Presidente da C.M. Mangualde)

RDP-1 » Noticiário

12:11:19

62

15-06-2011

Mangualde vai ter central termoeléctrica a biomassa florestal

Renascimento

1;8

63

15-06-2011

PRAIA ABRE HOJE » TONY CARREIRA DÁ CONCERTO A 19 DE
JUNHO

Renascimento

1;4

64

15-06-2011

Dia da criança comemorado com grande festa

Renascimento

1;5

65

15-06-2011

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2011 » O concelho de Mangualde virou à
direita.

Renascimento

1;9
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66

15-06-2011

EM CONTENÇAS DE CIMA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE
RESERVATÓRIO ARRANCOU ESTE MÊS

Renascimento

7

67

15-06-2011

BISPO DE VISEU VISITOU MANGUALDE

Renascimento

8

68

15-06-2011

PARQUE INFANTIL DA QUINTA DA SAMPAIA INAUGURADO

Renascimento

9

69

15-06-2011

WORKSHOP: "CRIANDO METAS PODEROSAS"

Renascimento

11

70

15-06-2011

MOSTRA DOCUMENTAL: "OS TESOUROS DO ARQUIVO
MUNICIPAL"

Renascimento

11

71

15-06-2011

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ALMEIDA QUADROS

Renascimento

11

72

15-06-2011

"A SEXUALIDADE E OS AFECTOS" EM DEBATE

Renascimento

12

73

15-06-2011

UMA CENTENA DE MESTRES ALFAIATES EM MANGUALDE

Renascimento

12

74

15-06-2011

DOCES SABORES EM MANGUALDE

Renascimento

12

75

15-06-2011

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu hoje
ao público. Areal tem 6.500 toneladas e a piscina contém 1.300
milhões de litros de água. (IN) Rui Braga (Live Beac[...]

SIC » Jornal da Noite

21:17:01

76

15-06-2011

(IN) Maria João Ruela comenta a notícia que dá conta que "Mangualde
abre hoje a sua praia com areia e água salgada".

SIC Notícias » Jornal das 10

10:38:48

77

15-06-2011

Praia artificial proporciona Verão diferente em Mangualde

sicnoticias.sapo.pt

78

15-06-2011

Mangualde tem desde hoje uma praia artificial com areal e água
salgada, um investimento privado que a autarquia acredita que vai
ajudar a combater o despovoamento. (IN) Rui Braga e João Azev[...]

TSF » Noticiário

18:12:43

79

15-06-2011

Abriu hoje em Mangualde a primeira praia artificial com água salgada
da Europa. (IN) Rui Braga, João Azevedo.

TSF » Noticiário

20:11:57

80

15-06-2011

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI » Jornal das 8

21:09:52

81

15-06-2011

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI24 » Diário da Tarde

17:46:43

82

15-06-2011

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI24 » Diário da Tarde

18:44:24

83

15-06-2011

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água
salgada da Europa. (IN) Rui Braga.

TVI24 » Edição das Sete

19:55:44

84

15-06-2011

Dia 15/13H00 Mangualde – Apresentação da Live Beach de
Mangualde

www.cnoticias.net

85

15-06-2011

Mangualde – Município promove concurso de fotografia “Imagens com
História, Mangualde 25 anos”

www.daotv.pt

86

15-06-2011

Live Beach inaugurado hoje em Mangualde

www.destak.pt

87

15-06-2011

Sabia que já há praia em Mangualde?

www.destak.pt

88

15-06-2011

Live Beach inaugurado hoje em Mangualde

www.destak.pt

89

15-06-2011

Praia artificial de Mangualde foi inaugurada hoje

www.diariodigital.pt

90

15-06-2011

6.500 TONELADAS DE AREIA E QUASE UM MILHÃO DE LITROS DE
ÁGUA

www.diarioviseu.pt

91

15-06-2011

Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada

www.dn.pt

92

15-06-2011

Praia artificial de Mangualde já abriu (fotogaleria e vídeo)

www.expresso.pt

93

15-06-2011

Mangualde com praia a partir de hoje

www.portosdeportugal.pt

94

15-06-2011

Mangualde já tem praia artificial… chama-se Live Beach

www.publituris.pt

95

15-06-2011

Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada

www.radionova.fm

96

15-06-2011

Primeira praia artificial da Europa abre em Mangualde

www.sol.pt

97

15-06-2011

Mangualde: praia artificial de água salgada já abriu

www.tvi24.iol.pt

98

14-06-2011

Praia de Mangualde inaugurada amanhã

Diário de Notícias

22

99

14-06-2011

Exposição em Mangualde

Diário Regional de Viseu

7

100

14-06-2011

Live Beach abre em Mangualde

Diário Regional de Viseu

7
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Notícia de TV

Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao público. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde).
Data: 20-06-2011
Fonte: RTP 1 » Bom Dia Portugal
Hora: 09:53:27

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

20-06-2011
RTP 1
Bom Dia Portugal
Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao público. (IN) Rui Braga (Live Beach
Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:01

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

09:53:27
09:54:28

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

Informação
03:30:00
06:30:00
10:00:00
João Tomé de Carvalho

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

3680346

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu ontem ao público. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde).
Data: 16-06-2011
Fonte: RTP 1 » Bom Dia Portugal
Hora: 09:53:37

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
RTP 1
Bom Dia Portugal
Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu ontem ao público. (IN) Rui
Braga (Live Beach Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:35

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

09:53:37
09:55:12

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

Informação
03:30:00
06:30:00
10:00:00
Carla Trafaria

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

3675203

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao público. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde).
Data: 16-06-2011
Fonte: RTPN » Tarde Informativa
Hora: 17:52:44

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
RTPN
Tarde Informativa
Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa já abriu ao público. (IN) Rui Braga
(Live Beach Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:41

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

17:52:44
17:54:25

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

Informação
00:56:00
17:00:00
17:56:00
Alberta Marques Fernandes

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

3676777

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda),
Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mangualde).
Data: 16-06-2011
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 14:15:20

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
SIC
Primeiro Jornal
Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria
de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM
Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:34
14:15:20

Hora de fim da notícia

14:17:54

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

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

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

3675625

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda),
Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mangualde).
Data: 16-06-2011
Fonte: SIC Notícias » Edição da tarde - notícias
Hora: 16:33:28

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
SIC Notícias
Edição da tarde - notícias
Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria
de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM
Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:37
16:33:28

Hora de fim da notícia

16:36:05

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

Informação
00:36:00
16:00:00
16:36:00
Miguel Vieira

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

3677078

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria de Lurdes Capelão (Formanda),
Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM Mangualde).
Data: 16-06-2011
Fonte: SIC Notícias » Jornal das 7
Hora: 19:43:48

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
SIC Notícias
Jornal das 7
Curso de doçaria: Autarquia de Mangualde ensina a fazer doces em horário pós-laboral. (IN) Maria
de Lurdes Capelão (Formanda), Bruno Baptista (Formador), Maria José Coelho (Vereadora CM
Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:32
19:43:48

Hora de fim da notícia

19:46:20

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

Informação
00:55:00
19:00:00
19:55:00
Miguel Ribeiro

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

3677472

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 16-06-2011
Fonte: TVI » Diário da Manhã
Hora: 07:13:16

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
TVI
Diário da Manhã
Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:14

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:13:16
07:15:30

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

Informação
00:45:00
06:30:00
07:15:00
Frederico Almeida e Patrícia Matos

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

3674910

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 16-06-2011
Fonte: TVI » Diário da Manhã
Hora: 08:58:15

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
TVI
Diário da Manhã
Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:12

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

08:58:15
09:00:27

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

Informação
00:50:00
08:25:00
09:15:00
Frederico Almeida e Patrícia Matos

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

3674992

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 16-06-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Manhã
Hora: 07:13:16

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
TVI24
Diário da Manhã
Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:14

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:13:16
07:15:30

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

Informação
00:45:00
06:30:00
07:15:00
Frederico Almeida e Patrícia Matos

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

3674920

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 16-06-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Manhã
Hora: 08:58:15

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

16-06-2011
TVI24
Diário da Manhã
Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:12

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

08:58:15
09:00:27

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

Informação
00:50:00
08:25:00
09:15:00
Frederico Almeida e Patrícia Matos

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

3675014

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de Rádio

Live Beach em Mangualde: é inaugurada hoje, às 13h, a primeira praia de interior da Europa (IN) Rui Braga (Presidente da Live it Well),
João Azevedo (Presidente da C.M. Mangualde)
Data: 15-06-2011
Fonte: RDP-1 » Noticiário
Hora: 12:11:19

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
RDP-1
Noticiário
Live Beach em Mangualde: é inaugurada hoje, às 13h, a primeira praia de interior da Europa (IN)
Rui Braga (Presidente da Live it Well), João Azevedo (Presidente da C.M. Mangualde)

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:29

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

12:11:19
12:13:48

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

Informação
00:14:00
12:00:00
12:14:00

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

3674049

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de Rádio

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu hoje ao público. Areal tem 6.500 toneladas e a piscina contém 1.300
milhões de litros de água. (IN) Rui Braga (Live Beach Mangualde), João Azevedo (Pres. CM Mangualde).
Data: 15-06-2011
Fonte: SIC » Jornal da Noite
Hora: 21:17:01

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
SIC
Jornal da Noite
Praia artificial de Mangualde: Maior praia artificial da Europa abriu hoje ao público. Areal tem 6.500
toneladas e a piscina contém 1.300 milhões de litros de água. (IN) Rui Braga (Live Beach
Mangualde), João Azevedo (Pres. CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:30
21:17:01

Hora de fim da notícia

21:19:31

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

Informação
00:47:00
20:33:00
21:20:00
Clara de Sousa

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

3674802

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

(IN) Maria João Ruela comenta a notícia que dá conta que "Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada".
Data: 15-06-2011
Fonte: SIC Notícias » Jornal das 10
Hora: 10:38:48

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
SIC Notícias
Jornal das 10
(IN) Maria João Ruela comenta a notícia que dá conta que "Mangualde abre hoje a sua praia com
areia e água salgada".

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:11

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

10:38:48
10:39:59

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

Informação
00:45:00
10:00:00
10:45:00
Marta Atalaya

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

3673633

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de Rádio

Mangualde tem desde hoje uma praia artificial com areal e água salgada, um investimento privado que a autarquia acredita que vai
ajudar a combater o despovoamento. (IN) Rui Braga e João Azevedo

Data: 15-06-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 18:12:43

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia
Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa

15-06-2011
TSF
Noticiário
Mangualde tem desde hoje uma praia artificial com areal e água salgada, um investimento privado
que a autarquia acredita que vai ajudar a combater o despovoamento. (IN) Rui Braga e João
Azevedo
Notícia
00:02:15
18:12:43
18:14:58
Informação
00:17:00
18:00:00
18:17:00

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

3675467

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de Rádio

Clipping Consultores

Notícia de Rádio

Abriu hoje em Mangualde a primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga, João Azevedo.

Data: 15-06-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 20:11:57

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
TSF
Noticiário
Abriu hoje em Mangualde a primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga,
João Azevedo.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:01
20:11:57

Hora de fim da notícia

20:13:58

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

Informação
00:14:00
20:00:00
20:14:00

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

3675172

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de Rádio

Clipping Consultores

Notícia de TV

Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 15-06-2011
Fonte: TVI » Jornal das 8
Hora: 21:09:52

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
TVI
Jornal das 8
Novidade em Mangualde: Abriu primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:13

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

21:09:52
21:12:05

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

Informação
00:30:00
20:45:00
21:15:00
José Alberto Carvalho e Judite de Sousa

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

3674667

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 15-06-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Tarde
Hora: 17:46:43

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
TVI24
Diário da Tarde
Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:41

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

17:46:43
17:48:24

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

Informação
01:52:00
17:00:00
18:52:00
José Carlos Araújo

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

3675329

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 15-06-2011
Fonte: TVI24 » Diário da Tarde
Hora: 18:44:24

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
TVI24
Diário da Tarde
Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:42

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

18:44:24
18:46:06

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

Informação
01:52:00
17:00:00
18:52:00
José Carlos Araújo

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

3675354

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui Braga.
Data: 15-06-2011
Fonte: TVI24 » Edição das Sete
Hora: 19:55:44

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

15-06-2011
TVI24
Edição das Sete
Praia de Mangualde: Abre hoje primeira praia artificial com água salgada da Europa. (IN) Rui
Braga.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:36

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

19:55:44
19:57:20

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

Informação
01:00:00
19:00:00
20:00:00
José Carlos Araújo

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

3675391

Comentário

04-07-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Data:

29-06-2011

Título: Mangualde – Comemorações «Mangualde 25 anos cidade» dias 2 e 3 de Julho
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3693646

Mangualde – Comemorações «Mangualde 25 anos cidade» dias 2 e 3
de Julho
Noite popular com baile e fados, desfiles vários, missa solene, folclore e gala
25 anos, com testemunhos vivos e concerto de acordeões, num programa
vasto que envolve todas as forças vivas do concelho
A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Este é, por isso, um
período simbólico (bodas de prata) e será assinalado não só pelo Município, mas
também por todas as forças vivas do concelho. Para assinalar este data realizase, nos próximos dias 2 e 3 de Julho, em Mangualde, um vasto e diversificado
programa de animação.
No dia 2 de Julho, sábado, das 9h30 às 11h30, no Largo do Rossio, terá lugar
uma manhã desportiva e de tarde, das 14h00 às 17h30, no Largo Dr. Couto, é a
vez da música e da dança ganharem protagonismo. À noite o programa é popular.
Começa pelas 21h30 com os cantares da ACAB e, pelas 22h00, sobe ao palco o
Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal». Às 22h30 será a vez do Grupo de
Fados de Mangualde.
Gala 25 Anos e Desfiles Vários
No dia 3, Domingo, de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade serão
animadas pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile
das Bandas Filarmónicas do Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, haverá
lugar à Largada de Pombos, pela Sociedade Columbófila de Mangualde, e às
11h00 realiza-se a Missa Solene no Complexo Paroquial. Da parte da tarde, a
partir das 14h30, no Largo Dr. Couto tem início o Desfile com as forças vivas
do concelho (Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas,
Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de
Ciclismo, Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc.). Pelas 17h00
realiza-se o Encontro de Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de
Santiago de Cassurrães.
À noite, o Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, pelas 21h00, a Gala 25
Anos, com os «Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade» e o Concerto "Quarteto de
Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo Prof. Abel Moura.
Programa:
Dia 2 de Julho, Sábado
(Largo do Rossio)
09h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Grupo Ginástica
10h00 Gigantes Sport Mangualde - Judo
10h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Esgrima
11h00/11h30 Centro Bujutsu de Mangualde
(Largo Dr. Couto)
14h00 Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
14h30 Obra Social Beatriz Pais - Raul Saraiva
15h00 Escola de Dança IAM
15h30 Aulas de Dança do CRDA de Abrunhosa do Mato
16h00 Escola de Música Nancy
16h30 EMRL (Raul Linhares)
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Título: Mangualde – Comemorações «Mangualde 25 anos cidade» dias 2 e 3 de Julho
Pub:
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17h00 Palco de Encantos
17h30 Concerto com a Banda Filarmónica Lobelhense
(Largo Dr. Couto)
21h30 Cantares - ACAB
22h00 Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal»
22h30 Grupo de Fados de Mangualde
Dia 3 de Julho, Domingo
09h00 Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (Ruas da Cidade)
09h30 Desfile das Bandas Filarmónicas do Concelho (Ruas da Cidade)
10h30 Largada de Pombos - Sociedade Columbófila de Mangualde (Largo Dr.
Couto)
11h00 Missa Solene (Complexo Paroquial)
14h30 Desfile com as forças vivas do concelho (Ruas da Cidade)
(Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas, Associações
Recreativas,
Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo, Pasteleiras,
Motos,
Universidade Sénior, CMTE, etc.)
(Largo Dr. Couto)
17h00 Encontro de Folclore
19h00 Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães
(Auditório do Complexo Paroquial)
21h00 Gala 25 Anos
Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade
Concerto "Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo
Prof. Abel
Moura

ID: 3693646
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Mangualde - Fim dos governos civis não prejudica combate aos
incêndios – João Soares
Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV

ID: 3697311

Em declarações à Dão TV, o presidente dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, João Soares, afirmou que desaparecimento dos Governadores Civis
“não vai prejudicar o combate aos incêndios”.
Segundo João Soares, desde que “as coisas sejam bem geridas a partir do
Comando Distrital de Operações de Socorro”, o combate aos incêndios não sairá
prejudicado pela ausência dos Governadores Civis.
O Presidente dos Bombeiros Voluntários de Mangualde defende a reformulação
do “Socorro a nível distrital para que não caia no caos”.
“Não se pode fazer desaparecer uma figura que é responsável pela protecção civil
distrital sem que haja nada que a substitua”, disse João Soares.
O presidente considera que” com o desaparecimento dos governadores civis, há a
necessidade de dar mais poderes às autarquias nesta área”.
Recordamos que no final da semana passada a ainda Governadora Civil do
Distrito de Viseu, Mónica Pinto, mostrou-se disponível para «continuar a exercer
competências» que considera essenciais, como é o caso da protecção civil,
enquanto o Governo entender. No entanto não se encontra disponível para o
representar em cerimónias oficiais.
Mónica Costa lembrou que os incêndios florestais são a sua principal preocupação
neste momento, lembrando que há «competências dos governos civis que são
muito sensíveis e essa é uma delas».
A ainda governadora recordou que Viseu é "um dos distritos mais afectados pelos
incêndios florestais" mostrando-se para tal disponível para acautelar tudo o que
diga respeito não só às competências da protecção civil, mas também da
segurança interna e da segurança rodoviária, «mas não para representação do
Governo no distrito».
Mónica Costa referiu não concordar «com algumas das medidas anunciadas por
este Governo, nomeadamente a extinção dos Governos Civis», considerando que
as comunidades intermunicipais «não são a solução mais adequada» para receber
as suas competências.
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Mangualde - Tela pintada por alunos da ESFA oferecida à câmara
municipal

ID: 3697323

Entrega de quadro contou com a presença de João Azevedo, Presidente da
Autarquia Mangualdense.
A Câmara Municipal de Mangualde foi presenteada com um quadro pintado pelos
alunos do 5ºG da Escola Secundária Felismina Alcântara (ESFA). A entrega
decorreu na ESFA e contou com a presença de João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, e de Agnelo Figueiredo, Director do
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Sob o tema “Património – conhecer a minha terra”, estes alunos mangualdenses,
com o apoio dos professores Isabel Olaio e Joaquim Fernandes, desenvolveram
uma pintura que pretende «consciencializar toda a população para as riquezas
históricas e patrimoniais que existem no concelho e para a importância de as
preservar, reconstruir e construir». O trabalho, realizado no âmbito da disciplina de
Área de Projecto, resultou de várias pesquisas sobre o concelho de Mangualde: as
suas origens, tradições, gentes... que culminaram em vários trabalhos escritos
“sintetizados” nesta tela
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Mangualde recebe primeiro Crematório do distrito de Viseu

Com o intuito de dar aos mangualdenses mais opções para além do
enterro e responder à vontade das pessoas de serem cremadas, vai ser construído em
Mangualde um crematório. O investimento privado de meio milhão de euros é da
responsabilidade da empresa SNG – Empreendimentos Tanatológicos, Lda. e deverá estar
operacional no início de 2012.
Localizado na área de intervenção do novo cemitério, o crematório vai ter uma área de
implantação de 400m² e vai criar dois postos de trabalho. É de salientar que, este será o
primeiro equipamento do género a ser edificado no Distrito de Viseu e o segundo da região
centro do País, que conta já com o crematório existente na Figueira da Foz.

ID: 3695553

De acordo com João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde “este
investimento de natureza privada vem dar resposta a uma procura cada vez mais crescente
de pessoas que desejam ser cremadas”. O edil mangualdense sublinha ainda que “o
processo de captação do investimento foi simples e fácil de se iniciar e concluir porque
quando o executivo foi abordado pela empresa foi imediatamente dada resposta às suas
necessidades”, acrescentando que “os timings foram oportunos porque a projecção do novo
cemitério coincidiu com a apresentação do projecto para o crematório e resultado disto
nasceu um projecto em que ambos os equipamentos se juntam em perfeita harmonia”.
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Conhecidos vencedores do concurso de fotografia «Mangualde 25 anos»

Foram vários os fotógrafos amadores que responderam ao desafio
lançado pela Câmara Municipal de Mangualde e participaram no concurso de fotografia
“Imagens com História, Mangualde 25 anos”. Pedro Ferreira, Pedro Figueiredo e Sara
Azevedo são os autores dos trabalhos vencedores, tendo conquistado o 1º, o 2º e o 3º
prémio respectivamente.
A entrega de prémios aos três primeiros classificados decorrerá na próxima segunda-feira,
dia 5 de Julho, pelas 16h00, durante a inauguração da exposição. Os trabalhos poderão ser
visitados de 5 a 31 de Julho no Átrio da Câmara Municipal de Mangualde.

ID: 3695730

A iniciativa, inserida no âmbito das comemorações dos 25 anos de elevação de Mangualde a
cidade, tinha como objectivo fomentar a observação, a descoberta e a revelação do
património cultural da cidade de Mangualde e de desenvolver a criatividade no âmbito da
fotografia. Sob a temática “Cidade de Mangualde” foram admitidas a concurso fotografias
tiradas em qualquer lugar da cidade de Mangualde e que se incluíssem num dos temas:
edifícios e monumentos, e gentes, tradições ou modos de vida. Cada participante podia
apresentar uma fotografia por tema, a preto ou a cores, podendo as mesmas ser trabalhadas
num programa de edição de imagem, desde que o realismo não fosse alterado.
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Comemorações «Mangualde 25 anos cidade»

A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Este é, por isso, um período
simbólico (bodas de prata) e será assinalado não só pelo Município, mas também por todas
as forças vivas do concelho. Para assinalar este data realiza-se, nos próximos dias 2 e 3 de
Julho, em Mangualde, um vasto e diversificado programa de animação. No dia 2 de Julho,
sábado, das 9h30 às 11h30, no Largo do Rossio, terá lugar uma manhã desportiva e de
tarde, das 14h00 às 17h30, no Largo Dr. Couto, é a vez da música e da dança ganharem
protagonismo. À noite o programa é popular. Começa pelas 21h30 com os cantares da
ACAB e, pelas 22h00, sobe ao palco o Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal». Às
22h30 será a vez do Grupo de Fados de Mangualde. Gala 25 Anos e Desfiles Vários No dia
3, Domingo, de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade serão animadas pela fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile das Bandas Filarmónicas do
Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, haverá lugar à Largada de Pombos, pela
Sociedade Columbófila de Mangualde, e às 11h00 realiza-se a Missa Solene no Complexo
Paroquial. Da parte da tarde, a partir das 14h30, no Largo Dr. Couto tem início o Desfile com
as forças vivas do concelho (Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas,
Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo,
Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc.). Pelas 17h00 realiza-se o Encontro de
Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de Santiago de
Cassurrães.
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À noite, o Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, pelas 21h00, a Gala 25 Anos, com os
«Testemunhos Vivos – 25 Anos Cidade» e o Concerto “Quarteto de Acordeões da Área
Metropolitana de Viseu”, dirigido pelo Prof. Abel Moura.
Programa:
Dia 2 de Julho, Sábado(Largo do Rossio)
09h30

Agrupamento de Escolas de Mangualde – Grupo Ginástica

10h00

Gigantes Sport Mangualde – Judo

10h30

Agrupamento de Escolas de Mangualde – Esgrima

ID: 3691853

11h00/11h30 Centro Bujutsu de Mangualde (Largo Dr. Couto)14h00
Cultural da Paróquia de Mangualde

Centro Social e

14h30

Obra Social Beatriz Pais – Raul Saraiva

15h00

Escola de Dança IAM

15h30

Aulas de Dança do CRDA de Abrunhosa do Mato

16h00

Escola de Música Nancy

16h30

EMRL (Raul Linhares)

17h00

Palco de Encantos

17h30

Concerto com a Banda Filarmónica Lobelhense (Largo Dr. Couto)

21h30

Cantares – ACAB

22h00

Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal»

22h30

Grupo de Fados de Mangualde

Dia 3 de Julho, Domingo
09h00

Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (Ruas da Cidade)

09h30

Desfile das Bandas Filarmónicas do Concelho (Ruas da Cidade)
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10h30 Largada de Pombos – Sociedade Columbófila de Mangualde (Largo Dr.
Couto)11h00 Missa Solene (Complexo Paroquial)
14h30 Desfile com as forças vivas do concelho (Ruas da Cidade)(Ranchos Folclóricos,
Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas, Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos,
Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo, Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior,
CMTE, etc.) (Largo Dr. Couto)17h00 Encontro de Folclore
19h00

Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães (Auditório do Complexo Paroquial)

ID: 3691853

21h00 Gala 25 Anos Testemunhos Vivos – 25 Anos CidadeConcerto “Quarteto de
Acordeões da Área Metropolitana de Viseu”, dirigido pelo Prof. Abel Moura.
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MANGUALDE: Gala 25 anos e desfiles vários
Posted on Terça-feira, Junho 28, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25
anos. Este é, por isso, um período simbólico (bodas de prata) e será assinalado não só pelo
Município, mas também por todas as forças vivas do concelho. Para assinalar este data
realiza-se, nos próximos dias 2 e 3 de Julho, em Mangualde, um vasto e diversificado
programa de animação.

ID: 3693673

No dia 2 de Julho, sábado, das 9h30 às 11h30, no Largo do Rossio, terá lugar uma manhã
desportiva e de tarde, das 14h00 às 17h30, no Largo Dr. Couto, é a vez da música e da
dança ganharem protagonismo. À noite o programa é popular. Começa pelas 21h30 com os
cantares da ACAB e, pelas 22h00, sobe ao palco o Grupo de Música Popular Portuguesa
«Trigal». Às 22h30 será a vez do Grupo de Fados de Mangualde.

Gala 25 Anos e Desfiles Vários
No dia 3, Domingo, de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade serão animadas pela
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile das Bandas Filarmónicas
do Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, haverá lugar à Largada de Pombos, pela
Sociedade Columbófila de Mangualde, e às 11h00 realiza-se a Missa Solene no Complexo
Paroquial. Da parte da tarde, a partir das 14h30, no Largo Dr. Couto tem início o Desfile com
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as forças vivas do concelho (Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas,
Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo,
Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc.). Pelas 17h00 realiza-se o Encontro de
Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães.
À noite, o Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, pelas 21h00, a Gala 25 Anos, com os
«Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade» e o Concerto "Quarteto de Acordeões da Área
Metropolitana de Viseu", dirigido pelo Prof. Abel Moura.

Programa:
Dia 2 de Julho, Sábado
(Largo do Rossio)
09h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Grupo Ginástica
10h00 Gigantes Sport Mangualde - Judo
10h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Esgrima
11h00/11h30 Centro Bujutsu de Mangualde
(Largo Dr. Couto)
14h00 Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
14h30 Obra Social Beatriz Pais - Raul Saraiva
15h00 Escola de Dança IAM
15h30 Aulas de Dança do CRDA de Abrunhosa do Mato
16h00 Escola de Música Nancy
16h30 EMRL (Raul Linhares)
17h00 Palco de Encantos
17h30 Concerto com a Banda Filarmónica Lobelhense

ID: 3693673

(Largo Dr. Couto)
21h30 Cantares - ACAB
22h00 Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal»
22h30 Grupo de Fados de Mangualde

Dia 3 de Julho, Domingo
09h00 Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (Ruas da Cidade)
09h30 Desfile das Bandas Filarmónicas do Concelho (Ruas da Cidade)
10h30 Largada de Pombos - Sociedade Columbófila de Mangualde (Largo Dr. Couto)
11h00 Missa Solene (Complexo Paroquial)
14h30 Desfile com as forças vivas do concelho (Ruas da Cidade)
(Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas, Associações Recreativas,
Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo, Pasteleiras, Motos,
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Universidade Sénior, CMTE, etc.)
(Largo Dr. Couto)
17h00 Encontro de Folclore
19h00 Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães

ID: 3693673

(Auditório do Complexo Paroquial)
21h00 Gala 25 Anos
Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade
Concerto "Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo Prof. Abel
Moura
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Mangualde recebe caminhada «enraíza-te no desporto» - AMANHÃ

ID: 3689914

Organização deixa o apelo: «Venha caminhar com as nossas crianças!»
Cerca de meio milhar de pessoas, entre crianças e adultos, irão participar este
Domingo, dia 26 de Junho, pelas 9h30 na caminhada. O ponto de encontro é no
Largo da Câmara e a iniciativa estende-se a toda a comunidade.
Realiza-se este Domingo, dia 26 de Junho, a partir das 9h30, a caminhada
«Enraíza-te no Desporto», que começará e terminará no Largo da Câmara
Municipal de Mangualde. Esta iniciativa, que resulta da parceria entre a Autarquia
Mangualdense e o Centro de Apoio Pedagógico «Raiz dos Saberes», contará com
a participação de cerca de meio milhar de pessoas, entre crianças e adultos.
A iniciativa começou por ter a finalidade de assinalar o final do ano lectivo e das
actividades físico desportivas dos alunos do 1.º Ciclo, mas estende-se agora a
toda a comunidade. E, por isso, a organização lança o apelo à população: «Venha
caminhar com as nossas crianças!».
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Mangualde – Exposição de pintura de Almeida Quadros na Biblioteca
Municipal

ID: 3697328

Até 30 de Junho
Vários prémios figuram no currículo do pintor que participou em diversas
exposições e concursos de pintura. Entrada livre.
De 6 a 30 de Junho, está patente no Salão de Exposições da Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, a Exposição de Pintura de Almeida Quadros.
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal.
Nascido em 1959 em Penalva do Castelo, José Maria Pinto d’ Almeida Quadros
desde cedo mostrou interesse pela pintura. Persistente e autodidacta, parte para
Lisboa nos anos 80 onde frequentou o atelier do pintor e cenógrafo Helder
Fernandes. O artista aproveitou esta experiência enriquecedora para aperfeiçoar
várias técnicas de pintura, tendo colaborado com Helder Fernandes em alguns
trabalhos. Durante a sua estadia na capital, teve a oportunidade de visitar várias
exposições e ateliers e conviver com outros pintores que influenciaram o seu
percurso. Gil Teixeira Lopes, Hilário Teixeira Lopes e Cruzeiro Seixas foram
algumas dessas referências.
De regresso à sua terra natal no final dos anos 80, Almeida Quadros participou em
várias exposições e concursos de pintura. O 1º prémio de pintura da Câmara
Municipal de Viseu, no âmbito da feira de São Mateus, e vários prémios da
Câmara Municipal de Penalva do Castelo figuram no seu currículo. Desde o início
dos anos 90, o pintor tem criado algumas capas da revista “Utopia”, contribuindo
desta forma com a Associação Cultura e Vida da qual é membro.
A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Mangualde recebe caminhada «enraíza-te no desporto» - AMANHÃ

ID: 3697377

Organização deixa o apelo: «Venha caminhar com as nossas crianças!»
Cerca de meio milhar de pessoas, entre crianças e adultos, irão participar este
Domingo, dia 26 de Junho, pelas 9h30 na caminhada. O ponto de encontro é no
Largo da Câmara e a iniciativa estende-se a toda a comunidade.
Realiza-se este Domingo, dia 26 de Junho, a partir das 9h30, a caminhada
«Enraíza-te no Desporto», que começará e terminará no Largo da Câmara
Municipal de Mangualde. Esta iniciativa, que resulta da parceria entre a Autarquia
Mangualdense e o Centro de Apoio Pedagógico «Raiz dos Saberes», contará com
a participação de cerca de meio milhar de pessoas, entre crianças e adultos.
A iniciativa começou por ter a finalidade de assinalar o final do ano lectivo e das
actividades físico desportivas dos alunos do 1.º Ciclo, mas estende-se agora a
toda a comunidade. E, por isso, a organização lança o apelo à população: «Venha
caminhar com as nossas crianças!».
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Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo em Mangualde
Mangualde vai receber todas as escolas de formação de ciclismo do país, naquela que é a
mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação Portuguesa de
Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. Assim, nos dias 23 e 24 de Julho,
Mangualde será palco de diversas provas de Estrada e de BTT, onde são esperados mais de
meio milhar de atletas.
No sábado (dia 23) as provas decorrerão das 14h00 às 19h30 e no Domingo (dia 24) das
9h00 às 13h00. Para o efeito será cortado o trânsito nas artérias onde decorrerá a prova,
desde a rotunda da rádio até à rotunda do centro de saúde, nos horários já referidos.
As inscrições poderão ser efectuadas até ao dia 14 de Julho através dos contactos da
Federação Portuguesa de Ciclismo (Fax. 213 802 149 e e-mail geral@uvp-fpc.pt).

ID: 3691610

A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação Portuguesa de
Ciclismo, conta com os apoios da Liberty Seguros, do IDP – Instituto do Desporto de
Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás.

Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo em Mangualde

27-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

23-06-2011

Título: Mangualde - Tela pintada por alunos da ESFA oferecida à câmara municipal
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde - Tela pintada por alunos da ESFA oferecida à câmara municipal

ID: 3689906

Entrega de quadro contou com a presença de João Azevedo, Presidente da Autarquia
Mangualdense.
A Câmara Municipal de Mangualde foi presenteada com um quadro pintado pelos alunos do
5ºG da Escola Secundária Felismina Alcântara (ESFA). A entrega decorreu na ESFA e
contou com a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e
de Agnelo Figueiredo, Director do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Sob o tema “Património – conhecer a minha terra”, estes alunos mangualdenses, com o
apoio dos professores Isabel Olaio e Joaquim Fernandes, desenvolveram uma pintura que
pretende «consciencializar toda a população para as riquezas históricas e patrimoniais que
existem no concelho e para a importância de as preservar, reconstruir e construir». O
trabalho, realizado no âmbito da disciplina de Área de Projecto, resultou de várias pesquisas
sobre o concelho de Mangualde: as suas origens, tradições, gentes... que culminaram em
vários trabalhos escritos
“sintetizados” nesta tela.
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Câmara oferece entradas na Live Beach aos alunos do concelho
MANGUALDE

Câmara oferece entradas na Live Beach aos alunos do concelho

ID: 3686944

Quase três mil alunos das escolas do concelho de Mangualde vão receber um bilhete de
entrada na Live Beach. A oferta da Câmara Municipal dá oportunidade de todos conhecerem
este novo espaço.

Câmara oferece entradas na Live Beach aos alunos do concelho

23-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

23-06-2011

Título: MANGUALDE: Autarquia oferece entrda no LiveBeach a alunos do Concelho
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Autarquia oferece entrda no LiveBeach a alunos do
Concelho
Posted on Quinta-feira, Junho 23, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

JOÃO AZEVEDO entregou oFERTA
esta manhã
autarquia mangualdense oferece ENTRADA NO LIVEBEACH a ALUNOS DO
CONCELHO…
2800 alunos das escolas do concelho de Mangualde vão receber um bilhete de
entrada no LiveBeach.

ID: 3687020

A oferta da Câmara Municipal dá oportunidade de todos conhecerem este novo
espaço.
Com a chegado do verão e o apertar do calor, todos os alunos das escolas do
concelho de Mangualde vão ter a oportunidade de visitar o mais recente espaço
inaugurado em Mangualde: o LiveBeach. Para isso, e no âmbito do protocolo
estabelecido entre a autarquia e a Live it Well Events, a Câmara Municipal de
Mangualde vai oferecer 2800 bilhetes de entrada na praia, um por cada aluno do
concelho. O edil mangualdense, João Azevedo, efectuou a oferta aos alunos esta
manhã.
Assim, os portadores destes bilhetes poderão desfrutar de um dia na praia
mangualdense. É de referir que, esta entrada é de acesso exclusivo à praia, não
podendo ser usada como entrada nos espectáculos.
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Caminhada «Enraíza-te no desporto» em Mangualde
Realiza-se este Domingo, dia 26 de Junho, a partir das 9h30, a caminhada «Enraíza-te no
Desporto», que começará e terminará no Largo da Câmara Municipal de Mangualde. Esta
iniciativa, que resulta da parceria entre a Autarquia Mangualdense e o Centro de Apoio
Pedagógico «Raiz dos Saberes», contará com a participação de cerca de meio milhar de
pessoas, entre crianças e adultos.

ID: 3686938

A iniciativa começou por ter a finalidade de assinalar o final do ano lectivo e das actividades
físico desportivas dos alunos do 1.º Ciclo, mas estende-se agora a toda a comunidade. E,
por isso, a organização lança o apelo à população: «Venha caminhar com as nossas
crianças!».
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Mangualde – Visita cultural difunde a arte

ID: 3686992

Abertas inscrições
Iniciativa realiza-se a 18 de Junho e resulta da parceria entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Movimento Artístico de Coimbra.
No próximo dia 18 de Junho, o Movimento Artístico de Coimbra leva a cabo uma
visita cultural à cidade de Mangualde. Esta visita resulta da parceria entre a
Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação
do Património e Cultura, e o Movimento Artístico de Coimbra.
A iniciativa tem como principal objectivo difundir a arte, nomeadamente através da
pintura, de pintores e artistas junto do público em geral, potenciando em particular
a interacção das crianças com a arte. Pintura ao ar livre, atelier com crianças,
visitas à Senhora do Castelo, às Ruínas da Raposeira, ao Patronato, ao Palácio
da Anadia, ao artesanato de Tibaldinho, às Termas de Alcafache e à Anta de
Cunha Baixa são algumas das actividades previstas. No final será realizada uma
exposição dos trabalhos na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com
inauguração marcada para as 17h00.
As inscrições, limitadas a um máximo de 43 participantes, poderão ser feitas na
sede do Movimento Artístico de Coimbra. O preço da visita é de 10€ para pintores,
17,50€ para sócios, acompanhantes de sócios e outras associações e de 22,50€
para não sócios.
Programa:
08h00 – Loja do Cidadão (Coimbra)
08h30 – Largo D. Dinis
10h00 – Chegada a Mangualde
Grupo 1 – (Pintores) – Pintura ao ar livre no Largo da Câmara e montar a
exposição no átrio da
Biblioteca (20 cavaletes).
10h30 – Grupo 2 – Visita à Sra. do Castelo, Caves Raposeira, Patronato e Palácio
Anadia.
13h00 – Grupos 1 e 2 – Almoço no Restaurante Moderno
14h30 – Grupo 1 – Ateliê com crianças no Largo do Dr. Couto
Grupo 2 – Visita a Tibaldinho (artesanato), Alcafache (Termas) e Cunha Baixa
(Anta)
17h00 – Inauguração da exposição na Biblioteca e regresso a Coimbra
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Mangualde – Abertas inscrições para passeio convívio «Andanças
Seniores»

ID: 3687004

Inscrição gratuita mas obrigatória (até 17 Junho). Câmara Municipal de
Mangualde organiza passeio para cidadãos seniores do concelho. O Parque
da Senhora de la Salette, em Oliveira de Azeméis, foi o local escolhido.
Com o objectivo de dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do
concelho, a Câmara Municipal de Mangualde promove, mais uma vez, um
conjunto de passeios no âmbito do Projecto «Andanças Seniores». Este ano o
local escolhido foi o Parque da Senhora de la Salette, em Oliveira de Azeméis, e
os passeios vão realizar-se de 4 a 15 de Julho.
Ter idade igual ou superior a 65 anos e ser residente no concelho de Mangualde
são as condições necessárias para participar nesta iniciativa. Contudo, e a título
excepcional, serão aceites inscrições de acompanhantes - nos casos de pessoas
que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais,
em que um dos elementos tenha
idade inferior a 65 anos.
As inscrições são gratuitas, mas de carácter obrigatório, e deverão ser enviadas
até ao dia 17 de Junho para o Serviço de Acção Social, Largo Dr. Couto, 3534 –
004 Mangualde. Os interessados deverão fazer acompanhar a sua inscrição de
fotocópia de Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão. Para qualquer
esclarecimento, pode contactar o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal
de Mangualde através do telefone 232 619 880, ou do e-mail:
margarida.chaves@cmmangualde.pt ou ssocial@cmmangualde.pt .
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Mangualde: Uma Centena de Atletas no IV Estágio Regional de Karaté
Decorreu no passado, dia 19 de Junho, no Pavilhão Municipal de Mangualde, o IV
Estágio Regional de Karaté, promovido pelo Centro Bujutsu de Mangualde (CBMA), em
parceria com a União de Karaté Shotokan das Beiras, e com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde.

Participaram neste encontro mais de
uma centena de karatecas de diversas idades, oriundos dos Dojos da Guarda, Celorico da
Beira, Gouveia, Mangualde e Nelas, onde tiveram oportunidade de trabalhar e aperfeiçoar o
programa técnico das respectivas graduações, preparando-se para os exames que se
aproximam e que irão ter lugar em Celorico da Beira no próximo dia 10 de Julho.

ID: 3689911

A ministrar o estágio estiveram os Mestres Alfredo Henriques e César Olival, ambos 6º Dan e
membros do Conselho Técnico da Karate-Do Portugal Shotokan (KPS), com o apoio de
Sensei Pedro Veloso, responsável pelo CBMA.
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Mangualde: Férias Desportivas de 4 a 29 de julho
Câmara Municipal de Mangualde organiza, mais uma vez, um conjunto de actividades
para ocupar os jovens nesta altura do ano: Live Beach, Piscinas Municipais, várias
praias fluviais, Fábrica Ciência Viva de Aveiro, Zoo Santo Inácio e Quinta Biológica de
Gaia, são algumas das visitas programadas

De 4 a 29 de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde leva a
efeito mais um programa de «Férias Desportivas de Verão», destinado aos jovens com
idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos. As inscrições deverão ser efectuadas nas
Piscinas Municipais de Mangualde (tel. 232 619 820; cmmdesporto@gmail.com) até dois dias
antes do início das actividades.

ID: 3684096

O custo de cada inscrição é de 37,90€ por semana e inclui duas refeições diárias, bem como
as várias actividades previstas (das 9h00 às 17h30). E são várias as actividades definidas
para estas semanas, desde o desporto, o lazer, a cultura, etc. Estão programadas visitas ao
Live Beach, às Piscinas Municipais, às praias fluviais de Ribamondego, de Vila Nova de
Paiva, de Valhelhas (Guarda) e de Aldeia Viçosa, à Fábrica Ciência Viva de Aveiro, ao Zoo
Santo Inácio e à Quinta Biológica de Gaia, à Pista de gelo em Viseu (patinagem) e à
Biblioteca Municipal de Mangualde.

Com esta acção, a autarquia mangualdense pretende promover a
ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, durante os períodos de férias escolares e
pausas pedagógicas, bem como promover a prática de actividades lúdico formativas,
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considerando sempre que muitas famílias têm graves dificuldades em assegurar o
acompanhamento dos respectivos jovens durante esses períodos. Visa ainda incrementar
nos jovens o conhecimento das diversas regiões do país, da cultura local e regional, etc.
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Mangualde: expõe “biodiversidade fotogénica” Mostra de fotografia de
Vítor Martins.
De 4 a 30 de Julho, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição fotográfica “Biodiversidade Fotogénica” da autoria de Vítor
Martins.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, tem inauguração marcada para o próximo dia 4, pelas 16h30. O autor tem
actualmente em mãos dois projectos ligados à biodiversidade, um dos quais se vai centrar na
localidade de Abrunhosa do Mato numa tentativa de retratar o património cultural e de
vivência da terra.

ID: 3684109

Esta mostra tem como comissário António Tavares e conta com os apoios dos blogs massuntos.blogspot.com, arte-aberta.blogspot.com, neoarqueo.blogspot.com e do Jornal
Renascimento.
Natural e residente em Abrunhosa do Mato, Mangualde, Vítor Martins, actualmente com 48
anos, desde sempre manifestou interesse pelas viagens e pela descoberta do mundo. E foi
em cada viagem e em cada imagem capturada que descobriu a paixão pela fotografia.
Inicialmente tudo era pretexto para explorar essa paixão, mas com o tempo o seu repertório
vai-se concentrando num estilo próprio, em que a escolha do tema passa a ser uma escolha
inadvertida. Com elevado interesse no detalhe, foi a beleza que a natureza oferece e a
biodiversidade, bem como a captura da essência das pessoas que o envolveram.
Aliando a sua carreira profissional de vinte anos como gestor de empresas ligadas ao Capital
de Risco de Desenvolvimento, Vítor Martins participou em várias exposições e projectos
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ligados à fotografia. Apostando sempre na formação, participou em vários workshops
especializados e num curso no Instituto Português de Fotografia sobre Técnica Fotográfica.
Exposição colectiva de Abrunhosa do Mato, Exposição conjunta levada a cabo pela Canon e
a Colorforto no âmbito de um workshop sobre fotografia de natureza, galerias virtuais, blogue
de fotografia e publicações especializadas são alguns dos locais onde se pode apreciar o
seu trabalho.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00

ID: 3684109

Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Escola de Natação de Mangualde em bom plano
No passado sábado, dia 18 de Junho, realizou-se, nas Piscinas exteriores de Nelas, a 8ª
Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação. A iniciativa resultou da
organização conjunta entre o município local e a autarquia mangualdense. Cerca de 178
nadadores, em representação de 19 Escolas de Natação, participaram nesta iniciativa.
Quatro Recordes de Escalão, nove primeiros lugares, seis segundos, um terceiro, quatro
quartos e dois quintos lugares permitiram à Escola Municipal de Natação de Mangualde
somar mais 86 pontos.

ID: 3684089

É de referir que, o Circuito Municipal de Escolas de Natação termina no próximo dia 2 de
Julho. A concentração de encerramento terá lugar nas Piscinas exteriores de Carregal do Sal
e resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Câmara Municipal de
Carregal do Sal.
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Mangualde expõe "Biodiversidade Fotogénica"

De 4 a 30 de Julho, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição fotográfica “Biodiversidade Fotogénica” da autoria de Vítor Martins.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, tem inauguração marcada
para o próximo dia 4, pelas 16h30. O autor tem actualmente em mãos dois projectos ligados
à biodiversidade, um dos quais se vai centrar na localidade de Abrunhosa do Mato numa
tentativa de retratar o património cultural e de vivência da terra.

ID: 3680857

Esta mostra tem como comissário António Tavares e conta com os apoios dos blogs massuntos.blogspot.com, arte-aberta.blogspot.com, neoarqueo.blogspot.com e do Jornal
Renascimento.

Natural e residente em Abrunhosa do Mato, Mangualde, Vítor Martins, actualmente com 48
anos, desde sempre manifestou interesse pelas viagens e pela descoberta do mundo. E foi
em cada viagem e em cada imagem capturada que descobriu a paixão pela fotografia.
Inicialmente tudo era pretexto para explorar essa paixão, mas com o tempo o seu repertório
vai-se concentrando num estilo próprio, em que a escolha do tema passa a ser uma escolha
inadvertida. Com elevado interesse no detalhe, foi a beleza que a natureza oferece e a
biodiversidade, bem como a captura da essência das pessoas que o envolveram.
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Aliando a sua carreira profissional de vinte anos como gestor de empresas ligadas ao Capital
de Risco de Desenvolvimento, Vítor Martins participou em várias exposições e projectos
ligados à fotografia. Apostando sempre na formação, participou em vários workshops
especializados e num curso no Instituto Português de Fotografia sobre Técnica Fotográfica.

Exposição colectiva de Abrunhosa do Mato, Exposição conjunta levada a cabo pela Canon e
a Colorforto no âmbito de um workshop sobre fotografia de natureza, galerias virtuais, blogue
de fotografia e publicações especializadas são alguns dos locais onde se pode apreciar o
seu trabalho.

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00

ID: 3680857

Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Mangualde – Cursos «Doces sabores de Mangualde» decorrem até 17
de Junho

ID: 3677778

Ensinar a fazer compotas, geleias e sobremesas de frutas internacionais e
sobremesas regionais é o principal objectivo.
Teve início no passado dia 31 de Maio, o primeiro curso de culinária «confecção
de compotas, geleias e sobremesas de frutas internacionais e sobremesas
regionais». O curso, a decorrer na cozinha da Escola Ana de Castro Osório, em
Mangualde, está a ser ministrado por Bruno Baptista, um jovem mangualdense
com grande experiência nesta área, e terminou ontem (dia 7 de Junho). O
segundo curso vai realizar-se entre 8 e 17 de Junho.
Identificação e composição das principais variedades de sobremesa em
restauração e a sua adequação nos vários tipos de refeições, tecnologia das
matérias-primas, técnicas de preparação e confecção respeitando as respectivas
composições e as quantidades de produto final pré-determinadas,
acondicionamento, decoração e conservação e boas práticas de higiene e
segurança são os principais temas a serem abordados durante estes cursos.
Estas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), de 25 horas cada, têm
como destinatários artesãos activos, profissionais da área da hotelaria e
restauração, outros profissionais com interesse de competências específicas nesta
área e desempregados.
A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o
CEARTE – Centro de Formação Profissional do Artesanato e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde.
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Férias Desportivas de Verão em Mangualde
De 4 a 29 de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde leva a efeito mais um programa de
«Férias Desportivas de Verão», destinado aos jovens com idades compreendidas entre os 8
e os 14 anos. As inscrições deverão ser efectuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde
(tel. 232 619 820; cmmdesporto@gmail.com) até dois dias antes do início das actividades.
O custo de cada inscrição é de 37,90€ por semana e inclui duas refeições diárias, bem como
as várias actividades previstas (das 9h00 às 17h30). E são várias as actividades definidas
para estas semanas, desde o desporto, o lazer, a cultura, etc. Estão programadas visitas ao
Live Beach, às Piscinas Municipais, às praias fluviais de Ribamondego, de Vila Nova de
Paiva, de Valhelhas (Guarda) e de Aldeia Viçosa, à Fábrica Ciência Viva de Aveiro, ao Zoo
Santo Inácio e à Quinta Biológica de Gaia, à Pista de gelo em Viseu (patinagem) e à
Biblioteca Municipal de Mangualde.
Com esta acção, a autarquia mangualdense pretende promover a ocupação saudável dos
tempos livres dos jovens, durante os períodos de férias escolares e pausas pedagógicas,
bem como promover a prática de actividades lúdico formativas, considerando sempre que
muitas famílias têm graves dificuldades em assegurar o acompanhamento dos respectivos
jovens durante esses períodos. Visa ainda incrementar nos jovens o conhecimento das
diversas regiões do país, da cultura local e regional, etc.

ID: 3677574

Regulamento disponível em
http://www.cmmangualde.pt/images/stories/noticias_2011/regulamento_ferias_desportivas_2
011.pdf
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Mangualde expõe “Biodiversidade Fotogénica”

De 4 a 30 de Julho, vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição fotográfica “Biodiversidade Fotogénica” da autoria de Vítor Martins.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, tem inauguração marcada
para o próximo dia 4, pelas 16h30. O autor tem actualmente em mãos dois projectos ligados
à biodiversidade, um dos quais se vai centrar na localidade de Abrunhosa do Mato numa
tentativa de retratar o património cultural e de vivência da terra.

ID: 3680865

Esta mostra tem como comissário António Tavares e conta com os apoios dos blogs massuntos.blogspot.com, arte-aberta.blogspot.com, neoarqueo.blogspot.com e do Jornal
Renascimento.
Natural e residente em Abrunhosa do Mato, Mangualde, Vítor Martins, actualmente com 48
anos, desde sempre manifestou interesse pelas viagens e pela descoberta do mundo. E foi
em cada viagem e em cada imagem capturada que descobriu a paixão pela fotografia.
Inicialmente tudo era pretexto para explorar essa paixão, mas com o tempo o seu repertório
vai-se concentrando num estilo próprio, em que a escolha do tema passa a ser uma escolha
inadvertida. Com elevado interesse no detalhe, foi a beleza que a natureza oferece e a
biodiversidade, bem como a captura da essência das pessoas que o envolveram.
Aliando a sua carreira profissional de vinte anos como gestor de empresas ligadas ao Capital
de Risco de Desenvolvimento, Vítor Martins participou em várias exposições e projectos
ligados à fotografia. Apostando sempre na formação, participou em vários workshops
especializados e num curso no Instituto Português de Fotografia sobre Técnica Fotográfica.
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Exposição colectiva de Abrunhosa do Mato, Exposição conjunta levada a cabo pela Canon e
a Colorforto no âmbito de um workshop sobre fotografia de natureza, galerias virtuais, blogue
de fotografia e publicações especializadas são alguns dos locais onde se pode apreciar o
seu trabalho.

ID: 3680865

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:Segunda-feira – 14h00
às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Férias Desportivas de Verão em Mangualde
De 4 a 29 de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde leva a efeito mais um programa de
«Férias Desportivas de Verão», destinado aos jovens com idades compreendidas entre os 8
e os 14 anos. As inscrições deverão ser efectuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde
(tel. 232 619 820; cmmdesporto@gmail.com) até dois dias antes do início das actividades.
O custo de cada inscrição é de 37,90€ por semana e inclui duas refeições diárias, bem como
as várias actividades previstas (das 9h00 às 17h30). E são várias as actividades definidas
para estas semanas, desde o desporto, o lazer, a cultura, etc. Estão programadas visitas ao
Live Beach, às Piscinas Municipais, às praias fluviais de Ribamondego, de Vila Nova de
Paiva, de Valhelhas (Guarda) e de Aldeia Viçosa, à Fábrica Ciência Viva de Aveiro, ao Zoo
Santo Inácio e à Quinta Biológica de Gaia, à Pista de gelo em Viseu (patinagem) e à
Biblioteca Municipal de Mangualde.
Com esta acção, a autarquia mangualdense pretende promover a ocupação saudável dos
tempos livres dos jovens, durante os períodos de férias escolares e pausas pedagógicas,
bem como promover a prática de actividades lúdico formativas, considerando sempre que
muitas famílias têm graves dificuldades em assegurar o acompanhamento dos respectivos
jovens durante esses períodos. Visa ainda incrementar nos jovens o conhecimento das
diversas regiões do país, da cultura local e regional, etc.

ID: 3680852

Regulamento disponível aqui.
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Mangualde inaugura 1º praia artificial da Europa
Aguarda-se mais de meio milhão de visitantes no primeiro ano

A Live it Well Events, player nacional no setor da
organização de eventos, inaugurou o seu mais recente projecto – Live Beach – primeira praia
artificial da Europa.
“Agora é preciso que a população se sinta curiosa para conhecer o recinto apaixonando-se
pela vida de dia e noite do Live Beach. Esperamos mais de meio milhão de visitantes no
primeiro ano do Live Beach”, adiantou Rui Braga, administrador da Live it Well Events.

ID: 3675304

O investimento final da obra ronda os 2 milhões de euros e “estimamos atingir o break-even
entre o terceiro e o quarto ano de actividade”, admite o mentor do projecto, reforçando “o
impacto económico para a região nos 6 anos é de 13 milhões de euros, segundo o estudo
que foi feito pela consultora WKB. É esta a grande mais-valia do Live Beach para a cidade de
Mangualde”.
Para o edil mangualdense, João Azevedo, “a Câmara Municipal de Mangualde fez o que lhe
competia, enquanto entidade pública, agilizando o processo para a vinda de investimento
privado para Mangualde”.
Por isso, “é com muito agrado e satisfação que recebemos este investimento que, por se
tratar de um sector turístico específico, irá sem dúvida potenciar a marca de Mangualde, a
criação de emprego e a captação de riqueza para toda a região”, sublinhou.
O recinto conta com uma área de 22 mil e 500 m2 (6500 toneladas de areia) onde serão
construídos vários espaços, para além da piscina de água salgada, tais como: praça de
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restauração com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de tasquinhas que
estarão a funcionar diariamente até às 2H00 (sextas e sábados até às 4H00). </P<
Na zona do areal serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas visitantes. O Live
Beach terá duas vidas: uma de dia e outra de noite. O produtor Luis jardim é o responsável
por toda a concepção artística inerente ao projecto. “Queremos oferecer animação, bom
ambiente e, sobretudo, bons concertos a todos os visitantes do Live Beach”, admite Rui
Braga.
A pensar na segurança de todos os visitantes do recinto, no Live Beach não deverá circular
dinheiro. “Implementámos um sistema de carregamento do cartão Live Beach. Este cartão é
válido para toda a época e deverá ser carregado sempre que necessário”, refere Rui Braga.

ID: 3675304

16 de Junho de 2011
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Inaugurada em Mangualde primeira praia artificial da Europa
A primeira praia artificial da Europa foi inaugurada esta quinta-feira em Malgualde. A
praia possui mais de seis toneladas de areal, água salgada, bares, restaurantes e um
palco para realização de concertos, noticia a Lusa.
A praia artificial de Mangualde, inaugurada esta quinta-feira, custou um milhão de euros,
vindos de investimentos privados. A autarquia de Mangualde considera que o
empreendimento vai ajudar na luta contra o despovoamento da região.

ID: 3675460

"As expectativas são muito boas porque é um projecto único, moderno, com muita qualidade
e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente", disse João Azevedo, presidente da
autarquia.
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PS: Presidente da câmara de Mangualde e da federação de Viseu apoia António
José Seguro
Viseu, 16 jun (Lusa) -- O presidente da câmara de Mangualde e da Federação de
Viseu do PS, João Azevedo, anunciou hoje que apoia o candidato António José
Seguro na corrida para a liderança do partido.
"O meu apoio pessoal, de militante de base, vai para António José Seguro, porque
acredito que é a pessoa capaz de reconquistar a confiança dos portugueses e a
esperança num país melhor", disse João Azevedo à agência Lusa.
O nome de João Azevedo fazia parte de uma lista de apoios divulgada no final da semana
passada pela candidatura de Francisco Assis, onde constavam 19 presidentes de câmara
socialista, o grão mestre cessante do Grande Oriente Lusitano (GOL), António Reis, e
também o seu antecessor nesta obediência maçónica, António Arnaut, fundador do PS e
ex-ministro dos Assuntos Sociais de Mário Soares.
João Azevedo disse ser "amigo das pessoas da candidatura de Francisco Assis, pessoas
muito importantes para o futuro do PS", mas garantiu que nunca se tinha pronunciado
formalmente sobre esta matéria.
"Respeito as pessoas de um lado e de outro. Depois das eleições iremos estar todos no
mesmo barco", sublinhou, considerando que o importante é o vencedor "defender a matriz
socialista", sem haver necessidade de rutura.
Isto porque, na sua opinião, José Sócrates deixou "um grande exemplo" ao ter sido "um
primeiro-ministro reformador e com muita coragem".
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Praia artificial de Mangualde foi inaugurada hoje
Após três meses de obras, abriu hoje ao público a praia artificial de Mangualde, um
investimento privado que promete proporcionar um Verão diferente nesta cidade do interior.
Entre miúdos e graúdos, muitos foram os que fizeram questão de ir à Live Beach logo no
primeiro dia e experimentar mergulhar na piscina de água salgada com 1.200 metros
quadrados e apanhar sol nos 10.856 metros quadrados do areal.
António Carvalho e a mulher vivem em Vila Nova de Gaia, tinham praia mais perto, mas não
resistiram à curiosidade de conhecer este projeto da organizadora de eventos portuguesa
Live it Well.
"Já sabia disto há três meses, vi na televisão. Como estava de férias disse à minha esposa
para virmos ver, porque conhecia noutros países e vim ver se era igual", contou, aludindo a
uma praia com o mesmo conceito, ainda que "muito maior", na África do Sul.
Na sua opinião, "é muito bom" uma cidade de interior como Mangualde ter acolhido este
projeto: "Estou a gostar. O tempo está maravilhoso, a água está maravilhosa. Só faltam as
ondas, mas acho que este ano ainda não as vão meter".
O jovem Miguel Santos, que costuma ir para praias de Lisboa, Aveiro e Algarve, pretende
agora aproveitar as vantagens de ter água salgada e um vasto areal para jogar à bola na sua
terra.
"Não é tão real, mas é bom para aqui, porque não há praia perto", disse o jovem, que estava
no areal acompanhado de cinco colegas.
O administrador da Live it Well, Rui Braga, prometeu que a Live Beach, um investimento que
"passou os 2,5 milhões de euros", ficará em Mangualde nos próximos seis anos.
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"Contamos com 67 pessoas colaboradoras empenhadas para que funcione e possa vender a
experiência de praia num sítio onde ela não existe", frisou, lembrando que haverá animação
diária, estando o cartaz musical a cargo do produtor Luís Jardim.
O presidente da autarquia, João Azevedo, mostrou-se satisfeito por, além de ter cumprido os
prazos da obra, a Live it Well ter acatado o seu pedido de, "podendo comprar em Mangualde,
não comprar fora".
Neste âmbito, disse que foram gastos em Mangualde "milhares e milhares de euros, em
areia, madeira, metalomecânica, restauração, hotelaria, vestuário, na piscina, em todos os
pormenores" do recinto, o que fortaleceu a economia local.
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Sublinhou também o facto de um "espaço degradado" ter sido transformado num "espaço
que tem dimensão urbana", lembrando que se costumava dizer que "em Mangualde as
pessoas se fechavam muito em casa" porque não lhes era dada a possibilidade de estarem
juntas.
"E hoje, com um negócio de um privado, temos em Mangualde equipamento moderno para
que, dos mais jovens aos mais idosos, possam conviver neste espaço", acrescentou.
A praia estará aberta até 15 de setembro, das 09:00 às 02:00.
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Mangualde: Primeira praia artificial da Europa abriu ontem ao público
QUINTA, 16 JUNHO 2011 13:49

A praia artificial de Mangualde, que abriu ontem ao público, dispõe de seis toneladas e meia
de areal e água salgada. A partir de hoje, o bilhete diário custa cinco euros.
Representando um investimento privado de um milhão de euros que a autarquia acredita que
vai ajudar a combater o despovoamento, é um projeto da organizadora de eventos
portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.

ID: 3677279

“As expetativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita qualidade
e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente”, afirmou o presidente da autarquia,
João Azevedo.
A praia artificial irá funcionar durante três meses, disponibilizando um areal, água salgada e
muitas outras componentes habitualmente encontradas nas praias verdadeiras. Tem também
um recinto com restaurantes e bares e uma zona com um palco preparado para concertos.
O autarca admitiu que “a Câmara Municipal não teria condições financeiras nos próximos
anos” para fazer um investimento como este, mostrando-se satisfeito por dinheiros privados
irem ajudar a “consolidar a vida das pessoas” e a combater o despovoamento do concelho.
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João Azevedo frisou os ganhos que o projeto significa para a economia local e a criação de
emprego sazonal. “Serão cem pessoas durante os três meses de Verão. Nos restantes
meses a gestão do espaço é nossa e podemos potenciá-lo”, explicou, acrescentando que,
mesmo no inverno, ainda que não seja usado em permanência, poderá acolher alguns
eventos.
Segundo João Azevedo, estão previstas “largas centenas de pessoas em permanência na
praia e nos eventos nocturnos e diurnos”. Com a deslocação das pessoas para a praia,
espera também ganhos para o comércio local e restauração e mais visitas ao património de
Mangualde. O autarca prevê também alterações nos hábitos de férias, nomeadamente dos
emigrantes do concelho, que normalmente reservam “uma semana para ficar na terra e outra
para ir à praia”, no litoral. “Saem todos beneficiados”, sublinhou, congratulando-se por
Mangualde ter agarrado a oportunidade de ter “um projecto único em Portugal e na Europa”.
A Live it Well já anunciou a intenção de alargar o conceito a outras zonas do país,
nomeadamente o Alentejo, e até internacionalizá-lo.
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“Não pedimos dinheiro, pedimos que nos disponibilizem um sítio. E, além de criarmos postos
de trabalho, iremos sempre revitalizar uma área da cidade, um aterro, uma zona onde não há
nada”, disse o director geral da Live it Well, Rui Braga, aquando a apresentação do projecto
de Mangualde.
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Inaugurada em Mangualde a primeira praia artificial do país

Interior já pode tomar banhos salgados

ID: 3675250

"Começa hoje um Verão diferente em Mangualde", disse ontem Rui Braga, administrador da
empresa que detém a concessão da primeira praia artificial de Portugal, durante a
inauguração do Live Beach. O espaço leva 945 mil litros de água salgada, 6,5 toneladas de
areia e tem 22 500 metros quadrados, metade dos quais são areal.

O Live Beach, que criou 100 postos de trabalho, tem como objectivo oferecer um ambiente
de praia no Interior, atractivo, que possa funcionar de dia e à noite. "Tem uma envolvência
familiar durante o dia e um conceito de animação à noite", adiantou o administrador da Live it
Well Events. A primeira "enchente" é esperada no concerto de Tony Carreira, no domingo.
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "o espaço marca de forma definitiva o
concelho na área do turismo". A autarquia estima que a praia receba, em média, 2400
pessoas por dia. O espaço está aberto até 15 de Setembro.
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Mangualde – Cerca de 200 participantes na “prevenção de Acidentes no Idoso”

ID: 3680846

Ciclo de sessões de sensibilização chegou ao fim. Maria José Coelho, Vereadora da
Câmara Municipal de Mangualde, esteve presente na sessão de encerramento.
Após um conjunto de sete sessões realizadas nas diversas freguesias do concelho de
Mangualde nos meses de Abril, Maio e Junho, o programa “Prevenção de Acidentes no
Idoso”, levado a cabo pela Rede Social de Mangualde, chega agora ao fim.
Durante as sessões, onde participaram cerca de 200 idosos, foram abordados temas como
os cuidados a ter na prevenção de quedas, queimaduras e outros acidentes, constituindo um
forte contributo para a promoção do envelhecimento protegido. Complexo Paroquial de
Mangualde, Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, Centro Social Paroquial da
Cunha Baixa, Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Social e Paroquial de
Santiago de Cassurrães, Centro de Dia de Chãs de Tavares e Centro Paroquial de Alcafache
acolheram
estas acções de sensibilização.
A iniciativa integra-se no Projecto “Envelhecer em Segurança” e realizou-se no âmbito do
Plano de Acção 2011, Eixo de Intervenção “Promover Envelhecimento Protegido” do Plano
de Desenvolvimento Social (PDS) definido para o triénio 2011-2014. Este conjunto de acções
resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Centros de
Saúde Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade. Devido à sua elevada
importância social, este projecto contou com a adesão de todas as Instituições Particulares
de Solidariedade Social do Concelho, com valências de Apoio Domiciliário e/ou Centro de
Dia.
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quinta-feira, 16 de Junho de 2011 | 09:30

Primeira praia artificial da Europa abre em Mangualde
A praia artificial de Mangualde, que abriu ao público às 9 horas de hoje, dispõe de seis
toneladas e meia de areal e água salgada. Nesta quarta-feira as entradas foram
gratuitas, mas a partir de amanhã o bilhete diário custará cinco euros.
Representando um investimento privado de um milhão de euros que a autarquia acredita que
vai ajudar a combater o despovoamento, é um projecto da organizadora de eventos
portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.
«As expectativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita
qualidade e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente», afirmou o presidente da
autarquia, João Azevedo.
A praia artificial irá funcionar durante três meses, disponibilizando um areal, água salgada e
muitas outras componentes habitualmente encontradas nas praias verdadeiras. Tem também
um recinto com restaurantes e bares e uma zona com um palco preparado para concertos.
O autarca admitiu que «a Câmara Municipal não teria condições financeiras nos próximos
anos» para fazer um investimento como este, mostrando-se satisfeito por dinheiros privados
irem ajudar a «consolidar a vida das pessoas» e a combater o despovoamento do concelho.
João Azevedo frisou os ganhos que o projecto significa para a economia local e a criação de
emprego sazonal.
«Serão cem pessoas durante os três meses de Verão. Nos restantes meses a gestão do
espaço é nossa e podemos potenciá-lo», explicou, acrescentando que, mesmo no inverno,
ainda que não seja usado em permanência, poderá acolher alguns eventos.

ID: 3675258

Segundo João Azevedo, estão previstas «largas centenas de pessoas em permanência na
praia e nos eventos nocturnos e diurnos».
Com a deslocação das pessoas para a praia, espera também ganhos para o comércio local e
restauração e mais visitas ao património de Mangualde.
O autarca prevê também alterações nos hábitos de férias, nomeadamente dos emigrantes do
concelho, que normalmente reservam «uma semana para ficar na terra e outra para ir à
praia», no litoral.
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«Saem todos beneficiados», sublinhou, congratulando-se por Mangualde ter agarrado a
oportunidade de ter «um projecto único em Portugal e na Europa».
A Live it Well já anunciou a intenção de alargar o conceito a outras zonas do país,
nomeadamente o Alentejo, e até internacionalizá-lo.
«Não pedimos dinheiro, pedimos que nos disponibilizem um sítio. E, além de criarmos postos
de trabalho, iremos sempre revitalizar uma área da cidade, um aterro, uma zona onde não há
nada», disse o director geral da Live it Well, Rui Braga, aquando a apresentação do projecto
de Mangualde.
O bilhete diário para a praia custa 5€, mas a partir das 16.30 paga-se apenas meio bilhete e
a entrada é grátis a partir das 19 horas. O bilhete sénior custa 3€ e as crianças até 5 anos
não pagam. Há ainda um passe semanal de 30€, avança o jornal Público.
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Praia proporciona Verão diferente em Mangualde
EMPREENDIMENTO FOI INAUGURADO ONTEM
Praia proporciona Verão diferente em Mangualde
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Em apenas três meses, nasceu uma praia artificial, com 1.200 metros quadrados de água
salgada. Mangualde quer tornar-se ponto de paragem obrigatória neste Verão
Se fosse apenas pela mediatização que envolveu a abertura da praia artificial, já se poderia
falar numa aposta ganha. Teve até direito ao ‘directo’ de uma es¬tação televisiva e à
presença de jornalistas de inúmeros ór¬gãos de comunicação locais e na¬cionais.
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Investimento

Live it Well abre hoje praia em Mangualde
Carlos Caldeira
15/06/11 00:05
O projecto, com financiamento privado, envolve um investimento de dois milhões de
euros e cria mais de 120 empregos.
Uma piscina de água salgada, com uma linha de horizonte falsa e areal, mas no interior do
País, e a funcionar nos meses quentes do Verão. É este o conceito Live Beach, uma das
maiores praias artificiais da Europa, que hoje inaugura em Mangualde pela mão da Live it
Well Events, promotora de eventos que, em 2010, organizou a transmissão do Mundial de
Futebol em 3D.
O projecto, que contou com apoios e financiamentos privados, estreia-se assim em
Mangualde. Uma escolha que resultou de um estudo de viabilidade económica que destacou
"o distrito de Viseu como um dos mais viáveis para a implementação do projecto", revelou
Rui Braga, administrador da Live it Well Events, ao Diário Económico. Por outro lado, reforça,
a sua localização geográfica "é estratégica devido à proximidade da fronteira", especialmente
se alargarmos o raio de influência até Salamanca: "passamos a ser a praia mais próxima da
cidade espanhola".

ID: 3673448

A Live Beach vai contar com uma área de espectáculos, uma zona relvada com palco, tenda
VIP, restaurante e ‘stands' e receberá ainda um programa de eventos nos três meses de
Verão, que inclui concertos com artistas nacionais e internacionais, festas com DJ de
renome, entre outras iniciativas.
No recinto não haverá dinheiro a circular - existirá, sim, um "Cartão Live Beach" recarregável
e válido para toda a época de funcionamento. Os 120 postos de trabalho previstos serão
ultrapassados, garante a administração da empresa, acrescentando que poderá ainda "ser
explorado o investimento exacto do projecto".
Rui Braga garante que o investimento total nesta primeira edição ultrapassa dois milhões de
euros, esperando atingir o ‘break-even' entre o terceiro e o quarto ano de actividade. De
salientar ainda que "o retorno para a região será de 13 milhões nos próximos seis anos",
adianta.
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A Live it Well Events tem em curso uma campanha que reforçará toda a comunicação à volta
do projecto: todas as sextas-feiras (desde 10 de Junho) serão distribuídas bolas de Berlim no
centro de Viseu. O objectivo é "fazer activação de marca e comunicar que Mangualde tem
sabor a praia", explicam os responsáveis pela empresa.
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O recinto tem uma área total de 22.500 metros quadrados, um areal de 10.856 metros
quadrados (40 centímetros de altura), com 6.500 toneladas de areia.
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Praia artificial proporciona Verão diferente em Mangualde

Após três meses de obras, abriu hoje ao público a praia artificial de Mangualde, um
investimento privado que promete proporcionar um Verão diferente nesta cidade do
interior.
Entre miúdos e graúdos, muitos foram os que fizeram questão de ir à Live Beach logo no
primeiro dia e experimentar mergulhar na piscina de água salgada com 1.200 metros
quadrados e apanhar sol nos 10.856 metros quadrados do areal.
António Carvalho e a mulher vivem em Vila Nova de Gaia, tinham praia mais perto, mas não
resistiram à curiosidade de conhecer este projeto da organizadora de eventos portuguesa
Live it Well.
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"Já sabia disto há três meses, vi na televisão. Como estava de férias disse à minha esposa
para virmos ver, porque conhecia noutros países e vim ver se era igual", contou, aludindo a
uma praia com o mesmo conceito, ainda que "muito maior", na África do Sul.
Na sua opinião, "é muito bom" uma cidade de interior como Mangualde ter acolhido este
projeto: "Estou a gostar. O tempo está maravilhoso, a água está maravilhosa. Só faltam as
ondas, mas acho que este ano ainda não as vão meter".
O jovem Miguel Santos, que costuma ir para praias de Lisboa, Aveiro e Algarve, pretende
agora aproveitar as vantagens de ter água salgada e um vasto areal para jogar à bola na sua
terra.
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"Não é tão real, mas é bom para aqui, porque não há praia perto", disse o jovem, que estava
no areal acompanhado de cinco colegas.
O administrador da Live it Well, Rui Braga, prometeu que a Live Beach, um investimento que
"passou os 2,5 milhões de euros", ficará em Mangualde nos próximos seis anos.
"Contamos com 67 pessoas colaboradoras empenhadas para que funcione e possa vender a
experiência de praia num sítio onde ela não existe", frisou, lembrando que haverá animação
diária, estando o cartaz musical a cargo do produtor Luís Jardim.
O presidente da autarquia, João Azevedo, mostrou-se satisfeito por, além de ter cumprido os
prazos da obra, a Live it Well ter acatado o seu pedido de, "podendo comprar em Mangualde,
não comprar fora".
Neste âmbito, disse que foram gastos em Mangualde "milhares e milhares de euros, em
areia, madeira, metalomecânica, restauração, hotelaria, vestuário, na piscina, em todos os
pormenores" do recinto, o que fortaleceu a economia local.
Sublinhou também o facto de um "espaço degradado" ter sido transformado num "espaço
que tem dimensão urbana", lembrando que se costumava dizer que "em Mangualde as
pessoas se fechavam muito em casa" porque não lhes era dada a possibilidade de estarem
juntas.
"E hoje, com um negócio de um privado, temos em Mangualde equipamento moderno para
que, dos mais jovens aos mais idosos, possam conviver neste espaço", acrescentou.
A praia estará aberta até 15 de setembro, das 09:00 às 02:00.
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Dia 15/13H00 Mangualde – Apresentação da Live Beach de Mangualde
Mangualde Portugal
A Live Beach de Mangualde é a primeira da Live it Well e beneficia de um acordo de seis
anos com município de Mangualde. A infraestrutura tem um areal do tamanho de um campo
de futebol, uma piscina de água salgada com 60 metros de comprimento e 20 de
profundidade, um simulador digital da linha do horizonte e ainda uma zona de lazer com seis
restaurantes e espaço para concertos.
Programa:
13:00 – Receção aos convidados e media

ID: 3673421

13:30 – Almoço de apresentação da Live Beach – Discurso do Administrador da Live It Well,
Rui Braga, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Nuno Azevedo.
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Mangualde – Município promove concurso de fotografia “Imagens com
História, Mangualde 25 anos”

ID: 3677768

Concurso dirigido a fotógrafos amadores. Entrega de trabalhos de 6 a 9 de
Junho. Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, no
âmbito das comemorações dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade
Com o objectivo de «fomentar a observação, a descoberta e a revelação do
património cultural da cidade de Mangualde e de desenvolver a criatividade no
âmbito da fotografia», a Câmara Municipal de Mangualde lança o desafio, a todos
os fotógrafos amadores, de participarem no concurso de fotografia “Imagens com
História, Mangualde 25 anos”. A iniciativa insere-se no âmbito das comemorações
dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade.
Sob a temática “Cidade de Mangualde” são admitidas a concurso fotografias
tiradas em qualquer lugar da cidade de Mangualde e que se insiram num dos
temas: edifícios e monumentos, e gentes, tradições ou modos de vida. Cada
participante só poderá apresentar uma fotografia por tema. As fotografias podem
ser a preto ou a cores e podem ser trabalhadas num programa de edição de
imagem, desde que o realismo da mesma não seja alterado.
As inscrições para o concurso podem ser efectuadas já a partir do mês de Abril e
as fotografias deverão ser entregues de 6 a 9 de Junho na Portaria da Câmara
Municipal de Mangualde.
VENCEDORES E MOSTRA DOS TRABALHOS A CONCURSO
Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de Junho e a entrega de prémios aos
três primeiros classificados decorrerá no dia 4 de Julho, pelas 16h00, durante a
inauguração da exposição que estará patente de 4 a 31 de Julho no Átrio da
Câmara Municipal de Mangualde.
Para mais informações consultar regulamento em
http://www.cmmangualde.pt/images/stories/noticias_2011/regulamento_concurso_f
otos_mangualde%
202011.pdf
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Live Beach inaugurado hoje em Mangualde
15 | 06 | 2011 19.58H
A Live it Well Events, player nacional no sector da organização de eventos, inaugurou, hoje,
o seu mais recente projecto – Live Beach – primeira praia artificial da Europa em Mangualde.
“Agora é preciso que a população se sinta curiosa para conhecer o recinto apaixonando-se
pela vida de dia e noite do Live Beach. Esperamos mais de meio milhão de visitantes no
primeiro ano do Live Beach”, adiantou Rui Braga, Administrador da Live it Well Events.
A obra cumpriu todos os timings a que a empresa Live it Well Events se comprometeu.
“Conseguimos construir o Live Beach em menos de três meses. Tivemos mais de 150
pessoas envolvidas no projecto”, afirma Rui Braga.
O investimento final da obra ronda os 2 milhões de euros e “estimamos atingir o break-even
entre o terceiro e o quarto ano de actividade”, admite o mentor do projecto, reforçando “o
impacto económico para a região nos 6 anos é de 13 milhões de euros, segundo o estudo
que foi feito pela consultora WKB. É esta a grande mais-valia do Live Beach para a cidade de
Mangualde”.

ID: 3675238

A cidade de Mangualde será a anfitriã do projecto LiveBeach. Para o edil mangualdense,
João Azevedo, “a Câmara Municipal de Mangualde fez o que lhe competia, enquanto
entidade pública, agilizando o processo para a vinda de investimento privado para
Mangualde”. Por isso, “é com muito agrado e satisfação que recebemos este investimento
que, por se tratar de um sector turístico específico, irá sem dúvida potenciar a marca de
Mangualde, a criação de emprego e a captação de riqueza para toda a região”, sublinhou
ainda o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
O recrutamento já está feito e a empresa privada Live it Well Events afirma que “Inicialmente
tínhamos previsto a necessidade de contratação de 120 pessoas, mas este número já foi
ultrapassado pela necessidade de criarmos turnos para melhorar a qualidade de vida da
nossa equipa”, sublinha o administrador.
O recinto do LiveBeach conta com uma área de 22 mil e 500 m2 (6500 toneladas de areia)
onde serão construídos vários espaços, para além da piscina de água salgada, tais como:
praça de restauração com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de
tasquinhas que estarão a funcionar diariamente até às 2H00 (Sextas e Sábados até às
4H00). Na zona do areal serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas visitantes.
O Live Beach terá duas vidas: uma de dia e outra de noite. O produtor Luis jardim é o
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responsável por toda a concepção artística inerente ao projecto. “Queremos oferecer
animação, bom ambiente e, sobretudo, bons concertos a todos os visitantes do Live Beach”,
admite Rui Braga. O Live Beach já tem um DJ residente (DJ Sérginho JEK) e vários
concertos agendados, tais como: Tony Carreira (19 Junho), Chave d’Ouro (23 Junho), João
Pedro Pais (23 Julho), Rui Veloso (6 Agosto), The Gift (26 Agosto), Mickael Carreira (1
Setembro), André Sardet (2 Setembro) e Toy (3 Setembro).
A pensar na segurança de todos os visitantes do recinto, no Live Beach não deverá circular
dinheiro. “Implementámos um sistema de carregamento do cartão Live Beach. Este cartão é
válido para toda a época e deverá ser carregado sempre que necessário”, refere Rui Braga.

ID: 3675238

A empresa Berrelhas é a transportadora oficial do Live Beach que irá disponibilizar uma rede
de seis autocarros decorados com a imagem do evento. “Os autocarros terão paragem à
porta do recinto e cobrem os distritos de Viseu e Guarda”, salienta Rui Braga. O Hotel Nossa
Senhora do Castelo é o Hotel Oficial do evento pelo que poderá a partir de hoje “vender praia
aos seus clientes. Será uma vantagem competitiva muito forte em relação aos restantes
hotéis e estalagens da zona”, remata.
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PASSEIO CÁ DENTRO

Sabia que já há praia em Mangualde?
15 | 06 | 2011 22.23H
Chama-se Live Beach e inaugurou hoje em Mangualde. Está aberto diariamente das 9h às
2h da manhã, e é ideal para passar o dia e para se divertir à noite.
FILIPA ESTRELA | FESTRELA@DESTAK.PT
O Live Beach é a primeira praia artificial da Europa, e o mais recente projecto da Live it Well
Events. A iniciativa vai assim levar a Mangualde a praia que faltava. «Agora é preciso que a
população se sinta curiosa para conhecer o recinto, apaixonando-se pela vida de dia e noite
do Live Beach. Esperamos mais de meio milhão de visitantes no primeiro ano do Live
Beach», afirmou Rui Braga, Administrador da Live it Well Events.
A obra foi construída em menos de três meses, e o investimento final da obra ronda os 2
milhões de euros.
O recinto do LiveBeach conta com uma área de 22 mil e 500 m2 (6500 toneladas de areia)
onde serão construídos vários espaços. Além da piscina de água salgada, há uma praça de
restauração com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de tasquinhas que
estarão a funcionar diariamente até às 2h ou 4h. Na zona do areal serão disponibilizados
dois bares de apoio aos banhistas visitantes.

ID: 3675358

O Live Beach terá duas vidas: uma de dia e outra de noite. O produtor Luis jardim é o
responsável por toda a concepção artística inerente ao projecto. “Queremos oferecer
animação, bom ambiente e, sobretudo, bons concertos a todos os visitantes do Live Beach”,
admite Rui Braga. O Live Beach já tem um DJ residente (DJ Sérginho JEK) e vários
concertos agendados, tais como: Tony Carreira (19 Junho), Chave d’Ouro (23 Junho), João
Pedro Pais (23 Julho), Rui Veloso (6 Agosto), The Gift (26 Agosto), Mickael Carreira (1
Setembro), André Sardet (2 Setembro) e Toy (3 Setembro).
A pensar na segurança de todos os visitantes do recinto, no Live Beach não deverá circular
dinheiro. Vai funcionar um sistema de carregamento do cartão Live Beach, válido toda a
época e recarregável.
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Live Beach inaugurado hoje em Mangualde
15 | 06 | 2011 19.58H
A Live it Well Events, player nacional no sector da organização de eventos, inaugurou, hoje,
o seu mais recente projecto – Live Beach – primeira praia artificial da Europa em Mangualde.
“Agora é preciso que a população se sinta curiosa para conhecer o recinto apaixonando-se
pela vida de dia e noite do Live Beach. Esperamos mais de meio milhão de visitantes no
primeiro ano do Live Beach”, adiantou Rui Braga, Administrador da Live it Well Events.
A obra cumpriu todos os timings a que a empresa Live it Well Events se comprometeu.
“Conseguimos construir o Live Beach em menos de três meses. Tivemos mais de 150
pessoas envolvidas no projecto”, afirma Rui Braga.
O investimento final da obra ronda os 2 milhões de euros e “estimamos atingir o break-even
entre o terceiro e o quarto ano de actividade”, admite o mentor do projecto, reforçando “o
impacto económico para a região nos 6 anos é de 13 milhões de euros, segundo o estudo
que foi feito pela consultora WKB. É esta a grande mais-valia do Live Beach para a cidade de
Mangualde”.

ID: 3677206

A cidade de Mangualde será a anfitriã do projecto LiveBeach. Para o edil mangualdense,
João Azevedo, “a Câmara Municipal de Mangualde fez o que lhe competia, enquanto
entidade pública, agilizando o processo para a vinda de investimento privado para
Mangualde”. Por isso, “é com muito agrado e satisfação que recebemos este investimento
que, por se tratar de um sector turístico específico, irá sem dúvida potenciar a marca de
Mangualde, a criação de emprego e a captação de riqueza para toda a região”, sublinhou
ainda o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
O recrutamento já está feito e a empresa privada Live it Well Events afirma que “Inicialmente
tínhamos previsto a necessidade de contratação de 120 pessoas, mas este número já foi
ultrapassado pela necessidade de criarmos turnos para melhorar a qualidade de vida da
nossa equipa”, sublinha o administrador.
O recinto do LiveBeach conta com uma área de 22 mil e 500 m2 (6500 toneladas de areia)
onde serão construídos vários espaços, para além da piscina de água salgada, tais como:
praça de restauração com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de
tasquinhas que estarão a funcionar diariamente até às 2H00 (Sextas e Sábados até às
4H00). Na zona do areal serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas visitantes.
O Live Beach terá duas vidas: uma de dia e outra de noite. O produtor Luis jardim é o
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responsável por toda a concepção artística inerente ao projecto. “Queremos oferecer
animação, bom ambiente e, sobretudo, bons concertos a todos os visitantes do Live Beach”,
admite Rui Braga. O Live Beach já tem um DJ residente (DJ Sérginho JEK) e vários
concertos agendados, tais como: Tony Carreira (19 Junho), Chave d’Ouro (23 Junho), João
Pedro Pais (23 Julho), Rui Veloso (6 Agosto), The Gift (26 Agosto), Mickael Carreira (1
Setembro), André Sardet (2 Setembro) e Toy (3 Setembro).
A pensar na segurança de todos os visitantes do recinto, no Live Beach não deverá circular
dinheiro. “Implementámos um sistema de carregamento do cartão Live Beach. Este cartão é
válido para toda a época e deverá ser carregado sempre que necessário”, refere Rui Braga.

ID: 3677206

A empresa Berrelhas é a transportadora oficial do Live Beach que irá disponibilizar uma rede
de seis autocarros decorados com a imagem do evento. “Os autocarros terão paragem à
porta do recinto e cobrem os distritos de Viseu e Guarda”, salienta Rui Braga. O Hotel Nossa
Senhora do Castelo é o Hotel Oficial do evento pelo que poderá a partir de hoje “vender praia
aos seus clientes. Será uma vantagem competitiva muito forte em relação aos restantes
hotéis e estalagens da zona”, remata.
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quarta-feira, 15 de Junho de 2011 | 19:16

Praia artificial de Mangualde foi inaugurada hoje
Após três meses de obras, abriu hoje ao público a praia artificial de Mangualde, um
investimento privado que promete proporcionar um Verão diferente nesta cidade do
interior.
Entre miúdos e graúdos, muitos foram os que fizeram questão de ir à Live Beach logo no
primeiro dia e experimentar mergulhar na piscina de água salgada com 1.200 metros
quadrados e apanhar sol nos 10.856 metros quadrados do areal.
António Carvalho e a mulher vivem em Vila Nova de Gaia, tinham praia mais perto, mas não
resistiram à curiosidade de conhecer este projeto da organizadora de eventos portuguesa
Live it Well.
"Já sabia disto há três meses, vi na televisão. Como estava de férias disse à minha esposa
para virmos ver, porque conhecia noutros países e vim ver se era igual", contou, aludindo a
uma praia com o mesmo conceito, ainda que "muito maior", na África do Sul.
Na sua opinião, "é muito bom" uma cidade de interior como Mangualde ter acolhido este
projeto: "Estou a gostar. O tempo está maravilhoso, a água está maravilhosa. Só faltam as
ondas, mas acho que este ano ainda não as vão meter".
O jovem Miguel Santos, que costuma ir para praias de Lisboa, Aveiro e Algarve, pretende
agora aproveitar as vantagens de ter água salgada e um vasto areal para jogar à bola na sua
terra.
"Não é tão real, mas é bom para aqui, porque não há praia perto", disse o jovem, que estava
no areal acompanhado de cinco colegas.

ID: 3675645

O administrador da Live it Well, Rui Braga, prometeu que a Live Beach, um investimento que
"passou os 2,5 milhões de euros", ficará em Mangualde nos próximos seis anos.
"Contamos com 67 pessoas colaboradoras empenhadas para que funcione e possa vender a
experiência de praia num sítio onde ela não existe", frisou, lembrando que haverá animação
diária, estando o cartaz musical a cargo do produtor Luís Jardim.
O presidente da autarquia, João Azevedo, mostrou-se satisfeito por, além de ter cumprido os
prazos da obra, a Live it Well ter acatado o seu pedido de, "podendo comprar em Mangualde,
não comprar fora".
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Neste âmbito, disse que foram gastos em Mangualde "milhares e milhares de euros, em
areia, madeira, metalomecânica, restauração, hotelaria, vestuário, na piscina, em todos os
pormenores" do recinto, o que fortaleceu a economia local.
Sublinhou também o facto de um "espaço degradado" ter sido transformado num "espaço
que tem dimensão urbana", lembrando que se costumava dizer que "em Mangualde as
pessoas se fechavam muito em casa" porque não lhes era dada a possibilidade de estarem
juntas.
"E hoje, com um negócio de um privado, temos em Mangualde equipamento moderno para
que, dos mais jovens aos mais idosos, possam conviver neste espaço", acrescentou.
A praia estará aberta até 15 de setembro, das 09:00 às 02:00.

ID: 3675645

Diário Digital / Lusa
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Primeira praia artificial da Europa abre hoje as portas em Mangualde
6.500 TONELADAS DE AREIA E QUASE UM MILHÃO DE LITROS DE ÁGUA

ID: 3673429

Primeira praia artificial da Europa abre hoje as portas em Mangualde
Em Mangualde é hoje inaugurada, pela Live it Well Events e a Câmara Municipal, a primeira
praia artificial da Europa. O LiveBeach promete animação durante os meses de Junho,
Julho, Agosto e Setembro, tendo sido criado para tal um recinto onde não falta um areal com
mais de 10 mil metros quadrados e uma piscina com quase um milhão de litros de água
salgada
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Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada
Hoje

Mangualde tem a partir de hoje uma praia com areia e água salgada. O projecto foi
concretizado por 500 pessoas em três meses, no prazo exacto que foi anunciado,
escreve hoje o jornal Público. A entrada custa cinco euros e há descontos.
A primeira praia artificial de água salgada da Europa é inaugurada hoje em Mangualde,
avançou o Público.
Cerca de 500 pessoas trabalharam ao longo dos últimos três meses para transformar mais
de 20 mil metros quadrados de terreno abandonado da autarquia num espaço designado
Live Beach.
As ondas é que ainda não são para este ano. É a novidade aguardada para o segundo ano
de funcionamento.
A empresa Live It Well - que estabeleceu um protocolo com a Câmara Municipal de
Mangualde - explicou ao Público que optaram por Mangualde porque um estudo destacou
Viseu como o único distrito interior do País onde se verifica um aumento da população nos
meses de Verão, quando acolhe um milhão de pessoas, enquanto nos restante meses do
ano não chega aos 700 mil habitantes.

ID: 3673386

A praia, que poderá ser frequente entre 15 de Junho e 15 de Setembro, vai funcionar
diariamente até às 19:00h.
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Praia artificial de Mangualde já abriu (fotogaleria e vídeo)
Após três meses de obras, abriu hoje ao público a praia artificial de Mangualde, um
investimento privado que promete proporcionar um verão diferente nesta cidade do
interior.
Após três meses de obras, abriu hoje ao público a praia artificial de Mangualde, um
investimento privado que promete proporcionar um verão diferente nesta cidade do interior.
Entre miúdos e graúdos, muitos foram os que fizeram questão de ir à Live Beach logo no
primeiro dia e experimentar mergulhar na piscina de água salgada com 1.200 metros
quadrados e apanhar sol nos 10.856 metros quadrados do areal.
António Carvalho e a mulher vivem em Vila Nova de Gaia, tinham praia mais perto, mas não
resistiram à curiosidade de conhecer este projeto da organizadora de eventos portuguesa
Live it Well.
"Só faltam as ondas"

"Já sabia disto há três meses, vi na televisão. Como estava de férias disse à minha esposa
para virmos ver, porque conhecia noutros países e vim ver se era igual", contou, aludindo a
uma praia com o mesmo conceito, ainda que "muito maior", na África do Sul.
Na sua opinião, "é muito bom" uma cidade de interior como Mangualde ter acolhido este
projeto: "Estou a gostar. O tempo está maravilhoso, a água está maravilhosa. Só faltam as
ondas, mas acho que este ano ainda não as vão meter".
"Não é tão real, mas é bom para aqui, porque não há praia perto"

ID: 3675178

O jovem Miguel Santos, que costuma ir para praias de Lisboa, Aveiro e Algarve, pretende
agora aproveitar as vantagens de ter água salgada e um vasto areal para jogar à bola na sua
terra.
"Não é tão real, mas é bom para aqui, porque não há praia perto", disse o jovem, que estava
no areal acompanhado de cinco colegas.
2,5 milhões e 67 colaboradores

O administrador da Live it Well, Rui Braga, prometeu que a Live Beach, um investimento que
"passou os 2,5 milhões de euros", ficará em Mangualde nos próximos seis anos.
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"Contamos com 67 pessoas colaboradoras empenhadas para que funcione e possa vender a
experiência de praia num sítio onde ela não existe", frisou, lembrando que haverá animação
diária, estando o cartaz musical a cargo do produtor Luís Jardim.
O presidente da autarquia, João Azevedo, mostrou-se satisfeito por, além de ter cumprido os
prazos da obra, a Live it Well ter acatado o seu pedido de, "podendo comprar em Mangualde,
não comprar fora".
Neste âmbito, disse que foram gastos em Mangualde "milhares e milhares de euros, em
areia, madeira, metalomecânica, restauração, hotelaria, vestuário, na piscina, em todos os
pormenores" do recinto, o que fortaleceu a economia local.
Praia aberta até 15 de setembro

Sublinhou também o facto de um "espaço degradado" ter sido transformado num "espaço
que tem dimensão urbana", lembrando que se costumava dizer que "em Mangualde as
pessoas se fechavam muito em casa" porque não lhes era dada a possibilidade de estarem
juntas.
"E hoje, com um negócio de um privado, temos em Mangualde equipamento moderno para
que, dos mais jovens aos mais idosos, possam conviver neste espaço", acrescentou.

ID: 3675178

A praia estará aberta até 15 de setembro, das 9h às 2h.
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INVESTIMENTO DE UM MILHÃO DE EUROS

Mangualde com praia a partir de hoje
Mangualde vai ter a funcionar, a partir de hoje, quarta-feira, 15 de Junho, uma
praia artificial com areal e água salgada, um investimento privado que a
autarquia acredita que vai ajudar a combater o despovoamento.
Representando um investimento de um milhão de euros, é um projecto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país adianta a Lusa.
"As expectativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita qualidade
e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente", afirmou à agência Lusa o presidente
da autarquia, João Azevedo (PS).
A praia artificial irá funcionar durante três meses, disponibilizando um areal, água salgada e
muitas outras componentes habitualmente encontradas nas praias verdadeiras. Tem também
um recinto com restaurantes e bares e uma
zona com um palco preparado para
concertos.
O autarca admitiu que "a Câmara Municipal
não teria condições financeiras nos
próximos anos" para fazer um investimento
como este, mostrando-se satisfeito por
dinheiros privados irem ajudar a "consolidar
a vida das pessoas" e a combater o
despovoamento do concelho.

ID: 3673426

João Azevedo frisou os ganhos que o
projeto significa para a economia local e a
criação de emprego sazonal.
"Serão cem pessoas durante os três meses de verão. Nos restantes meses a gestão do
espaço é nossa e podemos potenciá-lo", explicou, acrescentando que, mesmo no inverno,
ainda que não seja usado em permanência, poderá acolher alguns eventos.
Segundo João Azevedo, estão previstas "largas centenas de pessoas em permanência na
praia e nos eventos noturnos e diurnos".
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Com a deslocação das pessoas para a praia, espera também ganhos para o comércio local e
restauração e mais visitas ao património de Mangualde.
O autarca prevê também alterações nos hábitos de férias, nomeadamente dos emigrantes do
concelho, que normalmente reservam "uma semana para ficar na terra e outra para ir à
praia", no litoral.
"Saem todos beneficiados", sublinhou, congratulando-se por Mangualde ter agarrado a
oportunidade de ter "um projeto único em Portugal e na Europa".
A Live it Well já anunciou a intenção de alargar o conceito a outras zonas do país,
nomeadamente o Alentejo, e até internacionalizá-lo.

ID: 3673426

"Não pedimos dinheiro, pedimos que nos disponibilizem um sítio. E, além de criarmos postos
de trabalho, iremos sempre revitalizar uma área da cidade, um aterro, uma zona onde não há
nada", disse o diretor geral da Live it Well, Rui Braga, aquando a apresentação do projeto de
Mangualde.
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Mangualde já tem praia artificial… chama-se Live Beach
15 de Junho de 2011 às 18:08:54 por Tiago da Cunha Esteves

A Live it Well Events inaugurou esta quarta-feira o
seu mais recente projecto, o Live Beach, a primeira praia artificial da Europa.
De acordo com o administrador da Live it Well Events, Rui Braga, foi conseguido o objectivo
de construir este projecto em menos de três meses, com a participação de 150 pessoas. O
investimento total ronda os dois milhões de euros.
“O impacto económico para a região nos seis anos é de 13 milhões de euros, segundo o
estudo que foi feito pela consultora WKB. É esta a grande mais-valia do Live Beach para a
cidade de Mangualde”, afirmou Rui Braga.
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O recinto do Live Beach conta com uma área de 22 mil e 500 m2 (6500 toneladas de areia)
onde serão construídos vários espaços, para além da piscina de água salgada, tais como:
praça de restauração com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de
tasquinhas que estarão a funcionar diariamente até às 2H00 (Sextas e Sábados até às
4H00). Já na zona do areal serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas
visitantes.

Mangualde já tem praia artificial… chama-se Live Beach

15-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

15-06-2011

Título: Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde abre hoje a sua praia com areia e água salgada
15 de Junho de 2011 | via publico.pt
É certo que ainda faltam os últimos retoques, mas a Live Beach, a primeira praia artificial de
água salgada da Europa, é inaugurada hoje em Mangualde, tal como foi anunciado a 22 de
Fevereiro deste ano. Cerca de 500 pessoas trabalharam ao longo dos últimos três meses
para transformar mais de 20 mil metros quadrados de terreno abandonado da autarquia num
espaço que materialize o slogan promocional adoptado: "Que bem se está na praia, no
campo."

O espelho de água ocupa cerca de trezentos metros quadrados, com metro e meio de
profundidade. Da rede pública sai cerca de 1,3 milhões litros
de água, posteriormente salgada (ver caixa). O areal
estende-se ao longo de dez mil metros quadrados. Há ainda
uma tela, em impressão digital, a simular a linha do
horizonte.
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As ondas no "mar" da Live Beach é que ainda não são para
este ano. É a novidade guardada para o segundo ano de
funcionamento. "Nessa altura, teremos uma ondulação de 70 a 90 centímetros", esclarece
Rui Braga, director da empresa de eventos portuguesa Live It Well, que patenteou este
conceito de praia no interior do país e que estabeleceu um protocolo com a Câmara
Municipal de Mangualde por um período de seis anos.

A empresa explica ter optado por Mangualde para concretizar este projecto, por ter um
estudo a sublinhar que Viseu é o único distrito interior do país onde se verifica um aumento
de população nos meses de Verão, quando acolhe um milhão de pessoas, enquanto nos
restantes meses do ano não chega aos 700 mil habitantes.

A praia, que poderá ser frequentada entre 15 de Junho e 15 de Setembro, vai funcionar
diariamente até às 19h00, sendo vigiada por um nadador-salvador durante os dias úteis e por
dois aos fins-de-semana. São esperados cerca de 2400 visitantes por dia, em média.
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Há relva e uma dezena de palmeiras. Existe um palco para concertos e um edifício VIP. No
recinto foram ainda construídos cinco restaurantes de fast-food e um de serviço à carta. Este
último vai funcionar até às 23h00, mas os de comida rápida vão encerrar ao mesmo tempo
que os bares (zona de tasquinhas) que durante a semana abrem às 19h00 e fecham às
2h00. Ao fim-de-semana devem encerrar às 4h00, ainda que tenham licença de
funcionamento até às 6h00.

A entrada na Live Beach custa cinco euros, mas com várias possibilidades de desconto. Por
exemplo, na compra de dois bilhetes, oferece-se o terceiro e na compra de gelados a entrada
é reduzida para um euro.

A Live It Well assinou também um protocolo com a Associação Empresarial de Mangualde
que permite aos restaurantes da cidade atribuir vouchers que dão direito aos clientes que
tiverem feito despesas superiores a 13 euros entrar na praia por apenas dois euros.
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Cartão de consumo

"A Live Beach não pode ser um impos-to para as pessoas, daí que pratiquemos preços
iguais ao da cidade de Mangualde", sustenta Rui Braga. Pela mesma razão, cada refeição,
nos restaurantes do recinto, não vai ficar por mais do que 7,5 euros por pessoa. Na compra
da entrada, o visitante recebe um cartão de consumo, que deve ser carregado com
determinada quantia, caso pretenda fazer despesa dentro do recinto. Aqui, só será possível
fazer pagamentos através deste cartão. A ideia é que não haja circulação de dinheiro, "para
facilitar trocos, tornar o atendimento mais eficaz e também para um maior controlo de contas
", justifica o director da Live Beach.

A abertura oficial está marcada para dia 19, com um concerto de Tony Carreira. Depois, a
Live it Well vai organizar outros espectáculos com "grandes bandas internacionais a preços
baixos, que não ultrapassem os 15 euros", promete Rui Braga.
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A praia foi construída maioritariamente por empresas de Mangualde, a pedido do presidente
da câmara, João Azevedo, que viu aqui uma oportunidade para dinamizar a economia do
concelho.
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Agora, a promotora Live It Well quer exportar este conceito de praia interior, estando já a
estabelecer negociações com o ayuntamento de Madrid.
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Primeira praia artificial da Europa abre em Mangualde
15 de Junho, 2011

A praia artificial de Mangualde, que abriu ao público às 9 horas de hoje, dispõe de seis
toneladas e meia de areal e água salgada. Nesta quarta-feira as entradas foram gratuitas,
mas a partir de amanhã o bilhete diário custará cinco euros
Representando um investimento privado de um milhão de euros que a autarquia acredita que
vai ajudar a combater o despovoamento, é um projecto da organizadora de eventos
portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.
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«As expectativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita
qualidade e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente», afirmou o presidente da
autarquia, João Azevedo.

A praia artificial irá funcionar durante três meses, disponibilizando um areal, água salgada e
muitas outras componentes habitualmente encontradas nas praias verdadeiras. Tem também
um recinto com restaurantes e bares e uma zona com um palco preparado para concertos.
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O autarca admitiu que «a Câmara Municipal não teria condições financeiras nos próximos
anos» para fazer um investimento como este, mostrando-se satisfeito por dinheiros privados
irem ajudar a «consolidar a vida das pessoas» e a combater o despovoamento do concelho.
João Azevedo frisou os ganhos que o projecto significa para a economia local e a criação de
emprego sazonal.
«Serão cem pessoas durante os três meses de Verão. Nos restantes meses a gestão do
espaço é nossa e podemos potenciá-lo», explicou, acrescentando que, mesmo no inverno,
ainda que não seja usado em permanência, poderá acolher alguns eventos.
Segundo João Azevedo, estão previstas «largas centenas de pessoas em permanência na
praia e nos eventos nocturnos e diurnos».
Com a deslocação das pessoas para a praia, espera também ganhos para o comércio local e
restauração e mais visitas ao património de Mangualde.

O autarca prevê também alterações nos hábitos de férias, nomeadamente dos emigrantes do
concelho, que normalmente reservam «uma semana para ficar na terra e outra para ir à
praia», no litoral.
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«Saem todos beneficiados», sublinhou, congratulando-se por Mangualde ter agarrado a
oportunidade de ter «um projecto único em Portugal e na Europa».
A Live it Well já anunciou a intenção de alargar o conceito a outras zonas do país,
nomeadamente o Alentejo, e até internacionalizá-lo.
«Não pedimos dinheiro, pedimos que nos disponibilizem um sítio. E, além de criarmos postos
de trabalho, iremos sempre revitalizar uma área da cidade, um aterro, uma zona onde não há
nada», disse o director geral da Live it Well, Rui Braga, aquando a apresentação do projecto
de Mangualde.
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O bilhete diário para a praia custa 5€, mas a partir das 16.30 paga-se apenas meio bilhete e
a entrada é grátis a partir das 19 horas. O bilhete sénior custa 3€ e as crianças até 5 anos
não pagam. Há ainda um passe semanal de 30€, avança o jornal Público.
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Mangualde: praia artificial de água salgada já abriu
Praia com areia e água salgada já está aberta ao público. Projecto é único em Portugal
e na Europa e o espaço está preparado para albergar eventos nocturnos e diurnos
A praia artificial com areal e água salgada em Mangualde abriu ao público esta quarta-feira,
um investimento privado que a autarquia acredita que vai ajudar a combater o
despovoamento.
«As expectativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita
qualidade e que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente», afirmou à agência Lusa o
presidente da autarquia, João Azevedo.
A praia artificial irá funcionar durante três meses, disponibilizando um areal, água salgada e
muitas outras componentes habitualmente encontradas nas praias verdadeiras. Tem também
um recinto com restaurantes e bares e uma zona com um palco preparado para concertos.
«Contamos com 67 pessoas colaboradoras empenhadas para que funcione e possa vender
a experiência de praia num sítio onde ela não existe», frisou, lembrando que haverá
animação diária, estando o cartaz musical a cargo do produtor Luís Jardim.
O autarca admitiu que «a Câmara Municipal não teria condições financeiras nos próximos
anos» para fazer o investimento, mostrando-se satisfeito por dinheiros privados irem ajudar a
«consolidar a vida das pessoas» e a combater o despovoamento do concelho.
Praia artificial fortalece economia local

ID: 3675328

Na praia artificial de Mangualde foram gastos «milhares e milhares de euros, em areia,
madeira, metalomecânica, restauração, hotelaria, vestuário, na piscina, em todos os
pormenores» do recinto, o que fortaleceu a economia local, disse o autarca.
João Azevedo sublinhou o facto de um «espaço degradado» ter sido transformado num
«espaço que tem dimensão urbana», lembrando que se costumava dizer que «em
Mangualde as pessoas se fechavam muito em casa» porque não lhes era dada a
possibilidade de estarem juntas.
«Não pedimos dinheiro, pedimos que nos disponibilizem um sítio. E, além de criarmos postos
de trabalho, iremos sempre revitalizar uma área da cidade, um aterro, uma zona onde não há
nada», disse o director geral da Live it Well, Rui Braga que prometeu que a Live Beach, um
investimento que «passou os 2,5 milhões de euros», ficará em Mangualde nos próximos seis
anos.
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Recinto terá eventos diurnos e nocturnos/b>
Segundo João Azevedo, estão previstas «largas centenas de pessoas em permanência
na praia e nos eventos nocturnos e diurnos».
Com a deslocação das pessoas para a praia, espera também ganhos para o comércio
local e restauração e mais visitas ao património de Mangualde.
O autarca prevê também alterações nos hábitos de férias, nomeadamente dos
emigrantes do concelho, que normalmente reservam «uma semana para ficar na terra
e outra para ir à praia», no litoral.
«Saem todos beneficiados», sublinhou, congratulando-se por Mangualde ter agarrado
a oportunidade de ter «um projecto único em Portugal e na Europa».
A Live it Well anunciou a intenção de alargar o conceito a outras zonas do país,
nomeadamente o Alentejo, e até internacionalizá-lo.
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A praia estará aberta até 15 de Setembro, das nove às duas da manhã.
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