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Água salgada no meio do campo: Mangualde inaugura a segunda praia
artificial do mundo

ID: 3672050

14.06.2011
Quando chega a altura de escolher as férias, há quem prefira o campo, outros são mais
adeptos da praia. Em Mangualde (Viseu), estreia amanhã uma praia no meio do campo. A
cidade beirã terá a segunda praia artificial do mundo (a primeira está no Japão), com água
salgada e com tudo o que uma zona balnear tem direito. Na Live Beach, nem faltarão as
bolas de Berlim e as avionetas com faixas publicitárias. Só não há ondas... por enquanto.
O projecto, um investimento total de cerca de um milhão de euros, é uma iniciativa da
promotora de eventos Live It Well, que construiu a praia artificial numa área com 23 mil
metros quadrados, em terrenos junto ao monte de Nossa Senhora do Castelo e com vista
para a montanha.
Até meados de Setembro, aqueles terrenos têm um areal do tamanho de um campo de
futebol e uma piscina de água salgada com 60 metros de comprimento e até 20 metros de
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profundidade. As ondas também estão previstas, mas deverão chegar só no próximo ano.
Será ainda colocado um simulador digital do horizonte e uma zona de lazer com seis
restaurantes.
Como o projecto da LiveBeach pretende servir toda a região, há já um acordo com a
empresa Berrelhas para efectuar o transporte para a praia, desde a Guarda, Celorico da
Beira, Fornos de Algodres, Mangualde ou Viseu. O valor de referência dos bilhetes das
carreiras será o definido para o percurso Viseu-Mangualde (2,60€/viagem).
A praia artificial de Mangualde terá também programa de animação, já com agendamentos
até Setembro, até porque o projecto incluiu a construção de um palco: dia 19, há festa
popular com Tony Carreira; em Julho, no dia 23, actua João Pedro Pais; a 6 de Agosto é Rui
Veloso; a 26 de Agosto os The Gift e no dia 1 de Setembro Mickael Carreira.
A inauguração da LiveBeach de Mangualde, esta quarta, dia 15, é feita com actividades e
jogos para toda a família. À noite, sobe ao palco o musical "Grease", seguido de concerto da
banda Friday Zeve. A animação segue noite dentro com um DJ.
O bilhete diário para a praia custa 5€, mas a partir das 16h30 paga-se apenas meio bilhete e
a entrada é grátis a partir das 19h00. O bilhete sénior custa 3€ e as crianças até 5 anos não
pagam. Há ainda um passe semanal de 30€.

ID: 3672050

Live Beach | Av. Senhora do Castelo, 3530 - Mangualde

Água salgada no meio do campo: Mangualde inaugura a segunda praia artificial do mundo

14-06-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

14-06-2011

Título: Praia artificial abre hoje
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Areia foi levada da zona de costa pertencente ao concelho de Leiria

Praia artificial abre hoje
A praia artificial de Mangualde, que abre ao público às 9h00 de hoje, dispõe de seis
toneladas e meia de areia da costa, que foram recolhidas no concelho de Leiria.
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Hoje as entradas são gratuitas, mas a partir de amanhã o bilhete diário custa cinco euros.
Quem comprar dois recebe um terceiro grátis.
O complexo dispõe de um vasto areal e de água salgada, sendo esperada uma enchente nos
primeiros dias. "A nossa estimativa é de 2400 pessoas por dia, mas julgo que neste primeiro
fim-de-semana iremos ultrapassar em muito esse número", disse ontem ao CM Rui Braga,
director geral da concessionária.
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Mangualde - Praia artificial de Mangualde abre amanhã
Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV
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A partir de amanhã (15 de Junho), começa a funcionar a praia artificial de Mangualde, com
areal e água salgada. A autarquia acredita que este projecto, que resulta de um investimento
privado, vai ajudar a combater o despovoamento.
A empresa portuguesa Live it Well, investiu um milhão de euros e patenteou este conceito de
praia no interior do país.
João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde, disse aos jornalistas que “as
expectativas são muito boas, porque é um projecto único, moderno, com muita qualidade e
que permitirá a Mangualde ter um turismo diferente”.
Nos próximos três meses os visitantes da Live Beach terão ao seu dispor um areal, água
salgada e muitas outras coisas características das praias verdadeiras. Bares, restaurantes e
um palco para concertos também fazem parte do recinto da praia.
O autarca considerou que “a Câmara Municipal não teria condições financeiras” para fazer
um investimento como este, no entanto, mostrou-se satisfeito por um investimento privado
ajudar a “consolidar a vida das pessoas” e a combater o despovoamento do concelho.
Para João Azevedo um dos grandes méritos deste projecto é a criação de emprego sazonal,
“serão cem pessoas durante os três meses de verão”. Apesar de durante o inverno o espaço
não ser usado em permanência, o autarca considera que ainda assim poderá acolher alguns
eventos, “ nos restantes meses a gestão é nossa e podemos potencia-lo”.
O presidente da Câmara prevê ” largas centenas de pessoas em permanência na praia e nos
eventos nocturnos e diurnos”, que ajudarão o comércio local e a restauração e aumentarão
as visitas ao património de Mangualde. Também os emigrantes do concelho deverão alterar
os seus hábitos de férias, normalmente reservam “uma semana para ficar na terra e outra
para ir para a praia”.
Segundo João Azevedo, “todos saem beneficiados” por Mangualde ter agarrado a
oportunidade de ter “um projecto único em Portugal e na Europa”.
As Live it Well já anunciou que vai alargar o conceito a outras zonas do país e também
internacionalmente. Na apresentação do projecto de Mangualde, Rui Braga, director geral da
Liveit Well, afirmou que “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”.
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Melhor abastecimento de água em Contenças de Cima. Obra para a
construção de reservatório arrancou este mês
A autarquia mangualdense deu início este mês (Junho) aos trabalhos de
construção do Reservatório de Água que tem como principais objectivos o
abastecimento de água da povoação de Contenças de Cima, na freguesia de
Santiago de Cassurrães, e aumentar a capacidade de armazenamento de água
naquela aldeia. Esta intervenção, cujo investimento municipal é de 47 mil euros,
tem um prazo de execução da obra de seis meses.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde «este é um investimento
essencial para melhorar as condições de vida da população de Contenças de
Cima e, por isso, apesar da obra ter um prazo de execução de seis meses,
estamos a fazer todos os esforços para que a mesma seja concluída antes deste
prazo». Com esta intervenção «vamos melhorar significativamente o
abastecimento de água naquela aldeia», sublinhou João Azevedo.
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Mangualde com malha viária melhorada – 232 e 234 requalificadas
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Estradas de Portugal concluem, até final deste mês, obras de melhoramento
e conservação de pavimento, limpeza de bermas e reparação e substituição
de sinalização.
A EP – Estradas de Portugal está a efectuar trabalhos de melhoramento das
Estradas Nacionais 232 e 234, em Mangualde. «Este investimento da EP foi
acompanhado de perto pela autarquia e vem assim melhorar a malha viária nestas
duas artérias que são fundamentais para o concelho», sublinha o edil
mangualdense, João Azevedo.
No que refere à EN 232, a EP efectuou arranjos de melhoramento do tapete, no
troço compreendido entre a freguesia de Mesquitela e o início da Avenida da
Estação, bem como procedeu à limpeza de bermas e reparação e substituição de
sinalização vertical.
Quanto à EN 234, em Moimenta de Maceira Dão, foi já efectuada a limpeza de
bermas e valetas, assim como de reparação de sinalização danificada, estando
ainda previstos trabalhos de conservação de pavimento a efectuar até ao final do
corrente mês de Junho.
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Praia artificial com água salgada abre amanhã em Mangualde
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Mangualde vai ter a funcionar, a partir de amanhã (15), uma praia artificial com areal e água
salgada.
Representando um investimento de um milhão de euros, é um projeto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país. «As
expetativas são muito boas, porque é um projeto único, moderno, com muita qualidade e que
permitirá a Mangualde ter um turismo diferente», afirmou à 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.
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Magualde: Vai ter Central Termoelétrica a Biomassa Florestal
A central deverá estar operacional no final de 2014. Investimento da Sonae Indústria
rondará os 22 milhões de euros.
É com satisfação que a Câmara Municipal de Mangualde vê a construção de uma central
termoeléctrica a biomassa florestal no concelho. O investimento, que ronda os 22 milhões de
euros, tem por base o contrato assinado ontem por uma sociedade participada pela Sonae
Indústria e pela Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG).

Para o edil mangualdense, João Azevedo, «este tipo de projectos e investimentos constituem
um motor fundamental para o desenvolvimento do concelho e, por isso, contam sempre com
o apoio da nossa equipa. O investimento na região traz consigo emprego, riqueza local
conduzindo a uma melhoria de vida de todos os mangualdenses. É com muita satisfação que
recebemos esta boa nova, é sem dúvida um investimento significativo no nosso concelho e
que trará mais-valias para os mangualdenses e para Mangualde que assim se destaca em
matéria de produção de energias limpas e amigas do ambiente».
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O contrato possibilita a atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do sistema
eléctrico de serviço público para a energia eléctrica produzida nesta central. A sua
localização vai ser a mesma da unidade industrial de produção MDF (painéis de fibras de
média densidade).
É de salientar que a nova unidade poderá injectar até 10 MVA de energia eléctrica na rede
pública e que a construção e exploração desta central representarão, desta forma, um
importante investimento no sector das energias renováveis.
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Olha a bola de Berlim… no centro de Viseu
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Estão já em curso as primeiras acções de
activação de marca para o projecto Live Beach, organizado pela Live It Well Events e que
leva este ano uma praia artificial a Mangualde. Com o mote Este Verão Mangualde tem
sabor a praia, o evento está a ser promovido com mensagens em avionetas que sobrevoam
as localidades de Mangualde, Nelas, Gouveia e Seia, a partir do Aeródromo de Viseu,
promovendo o primeiro concerto do evento, no próximo dia 19 de Junho, com a actuação de
Tony Carreira. Além desta acção, começaram a ser distribuídas bolas de Berlim no centro da
cidade de Viseu, junto à Câmara Municipal de Mangualde e junto às universidades. A
campanha de publicidade e activação de marca está a cargo da Lalaland, agência liderada
pelo ex-JWT João Geada.
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«Live Beach» abre em Mangualde

Mangualde vai ter a funcionar, a partir de quarta-feira, uma praia
artificial com areal e água salgada, um investimento privado que a autarquia acredita que vai
ajudar a combater o despovoamento, noticia a Lusa.
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.
“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: 3672043

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.
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14-06-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

14-06-2011

Título: «Live Beach» abre em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

De acordo com a Lusa, 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.

ID: 3672043

“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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Mangualde: Praia artificial com água salgada abre na quarta-feira
Viseu, 13 jun (Lusa) -- Mangualde vai ter a funcionar, a partir de quarta-feira, 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 projeto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.
"As expetativas são muito boas, porque é um projeto 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.
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".
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.
"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.

Mangualde: Praia artificial com água salgada abre na quarta-feira

13-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

13-06-2011

Título: Live Beach arranca com campanha de activação da marca
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Live Beach arranca com campanha de activação da marca

A poucos dias da grande inauguração do Live Beach, primeira praia artificial da Europa
localizada em Mangualde, a Live It Well Events arrancou ontem com uma campanha de
activação de marca para o evento de verão que promete arrasar o interior do país, segundo
evidencia a organização.
Com objectivo de reforçar o projecto, começaram a circular, ontem, avionetas com
mensagens Live Beach, nomeadamente o anúncio do primeiro concerto que conta com a
actuação do cantor Tony Carreira, no dia 19 de Junho.
As avionetas partem do aeródromo de Viseu e sobrevoarão a cidade e a localidade de
Mangualde durante cerca de 30 a 40 minutos, a uma velocidade de 90 km/h. As cidades de
Nelas, Gouveia e Seia também serão sobrevoadas pelos aparelhos.
“Como estamos em contagem decrescente para a inauguração, esta é uma forma original de
ir suscitando curiosidade junto da população e criar ruído à volta do Live Beach. O objectivo
é que ninguém fique indiferente a estas acções e que o nome Live Beach chegue às
localidades circundantes e fique gravado na lista de “locais a frequentar” este Verão”, refere
Rui Braga, administrador da Live It Well Events, empresa promotora do Live Beach.

ID: 3671820

Por terra, faz parte da campanha, para retratar o ambiente de uma tradicional praia do litoral
e trazer esse espírito para o interior, distribuir, a partir de hoje, bolas de berlim no centro da
cidade de Viseu, junto à Câmara Municipal de Mangualde e ainda junto às universidades.
A ideia pretende impactar todos os habitantes da cidade e visitantes com a ideia de que
“Este Verão Mangualde tem sabor a praia”.
A campanha de publicidade e activação de marca está a cargo da empresa Lalaland,
responsável por todo o conceito criativo.

Live Beach arranca com campanha de activação da marca
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Mangualde: Praia artificial com água salgada abre na quarta-feira
Mangualde vai ter a funcionar, a partir de quarta-feira, 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 projeto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.
“As expetativas são muito boas, porque é um projeto 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.
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”.

ID: 3671830

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”.

Mangualde: Praia artificial com água salgada abre na quarta-feira

13-06-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

13-06-2011

Título: Mangualde: Praia artificial com água salgada abre na quarta-feira
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

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: 3671830

“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 – Abertas inscrições para passeio convívio «Andanças
Seniores»

ID: 3671802

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 .

Mangualde – Abertas inscrições para passeio convívio «Andanças Seniores»

13-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

13-06-2011

Título: Mangualde – 60 formandos participaram no workshop «Criando metas poderosas»
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – 60 formandos participaram no workshop «Criando metas
poderosas»

ID: 3675578

A Câmara Municipal de Mangualde promoveu o workshop «Criando Metas
Poderosas». Neste workshop, no qual participaram 60 formandos, Maria José
Marques Tenreiro, Psicóloga e Master Trainer em PNL, abordou as bases da
Programação Neurolinguística (PNL), com o intuito de promover o
desenvolvimento pessoal com vista ao enriquecimento da qualidade de vida e o
acesso e utilização de recursos pessoais até aqui não ou pouco utilizados.
Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os
outros, de modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego
automático de estados emocionais no momento próprio, por exemplo, em
situações de insegurança e aprender a trabalhar o cérebro para alcançar os
objectivos com facilidade foram as metas a atingir com este workshop. Para isso,
foram abordadas diversas temáticas: o comando do próprio cérebro apresentando
a PNL, as características da nossa mente inconsciente - descobrindo as nossas
estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas para alcançarmos
as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as Âncoras como accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que são
metas "inteligentes?" e o que você realmente quer. A participação foi gratuita mas
sujeita a inscrição prévia, sendo que todos os presentes receberam um certificado
de participação.
Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de
carácter prático que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como
fim o desenvolvimento pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento
significativo da vida.
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Mangualde aposta no ensino das tecnologias de informação
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Formação Modular Certificada teve início no passado dia 16 de Maio e termina a
20 de Julho. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e
Carlos Teixeira Almeida, Delegado Distrital de Viseu da Fundação para a
Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI) estiveram presentes na
abertura do curso.
Atentos às evoluções tecnológicas da sociedade actual e ao fenómeno do
desemprego, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de
Mangualde e a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação
(FDTI) estão a promover, desde o passado dia 16 de Maio, no Espaço Internet,
uma “Formação Modular Certificada em Tecnologias de Informação”.
Na abertura do curso, que termina a 20 de Julho, estiveram presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Carlos Teixeira
Almeida, Delegado Distrital de Viseu da FDTI, juntamente com os doze formandos
inscritos nesta acção.
Dotar ou melhorar as competências no âmbito das Tecnologias de Informação são
os principais objectivos deste curso modular de 75 horas, destinado a todos os
cidadãos com habilitações iguais ou inferiores ao 9º ano de escolaridade.
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Mangualde recebe mostra documental «Os tesouros do Arquivo
Municipal»

ID: 3675588

De 9 a 17 de Junho, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde. Mostra
acontece no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Arquivos.
Celebrado a 9 de Junho, o Dia Internacional dos Arquivos será assinalado pelo
município mangualdense com uma mostra documental intitulada «Os tesouros do
Arquivo Municipal». A mostra estará patente de 9 a 17 de Junho, no átrio da
Câmara Municipal.
A organização da mostra é da responsabilidade da Câmara Municipal de
Mangualde, através do Arquivo Municipal e do Gabinete de Gestão e
Programação do Património Cultural.
Com o objectivo de proporcionar condições para que, em todo o Mundo, se
desenvolvam acções de promoção e divulgação da causa dos arquivos, o
Conselho Internacional de Arquivos (CIA) instituiu, em 2007, o Dia Internacional
dos Arquivos, durante a sua Assembleia Geral realizada no Québec. A data
escolhida pela CIA prende-se com a data da sua criação. É de referir que, a CIA
foi criada pela UNESCO a 9 de Junho de 1948.
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Mangualde: Abertas as inscrições para workshop de defesa pessoal
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O Centro de Bujutso de Mangualde e o clube desportivo do CPM organizam em
parceria, um workshop de defesa pessoal no próximo dia 12 de Junho. O pavilhão
gimnodesportivo de Mangualde foi o local encolhido para a realização do evento,
que decorre entre as 09 e as 13 horas.
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Mangualde – Piscinas exteriores abertas ao público até 15 de
Setembro
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De 1 de Junho a 15 de Setembro | Das 10h00 às 20h00
Piscina grande, tanque infantil, tanque de recepção, escorregas, quiosque de
apoio, entre outras, são as valências disponíveis.
Desde dia 1 de Junho, que os mangualdenses já podem usufruir das Piscinas
Exteriores, do complexo das Piscinas Municipais de Mangualde. As piscinas vão
estar abertas ao público até dia 15 de Setembro, entre as 10h00 e as 20h00.
Com lotação para cerca de 400 pessoas, as piscinas exteriores situam-se num
grande espaço relvado, com e sem sombra, e são compostas por uma piscina
grande (35,00m x 12,00m e 480m2), um tanque infantil (19,00m x 8,00m e 152
m2), um tanque de recepção (8,00m x 7,00m e 56 m2) e dois escorregas. No
espaço existe, ainda, um quiosque de apoio aos utentes.
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A Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe em parceria com a Federação de
Triatlo de Portugal e Câmara Municipal de Mangualde, organizam no dia 11 de
Junho uma prova de Duatlo Btt.
O evento é constituído por uma prova de “Tri Escolas” e uma taça de promoção da
Federação de Triatlo de Portugal. Terá também o “Premio da Taça ACmourilhe”
de valor monetário (300 euros para o 1º classificado absoluto masculino e 150
euros para o primeiro classificado absoluto feminino).
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Mangualde – D.Ilídio Leandro faz balanço positivo da Visita Pastoral
por terras de Azurara
C.S.
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Decorreu desde Setembro e até ontem (5JUN) as Visitas Pastorais do Bispo De
Viseu, D.Ilídio Leandro, ao arciprestado de Mangualde e Fornos de Algodres.
«Muitos deles (cristãos) não conhecem o Bispo e o Bispo não conhece a maioria
das pessoas e por isso estas visitas estabelecem um diálogo de proximidade que
naturalmente deriva e se encaminha por um partilhar de anseios, partilhar
dificuldades, partilhar preocupações», referiu o Bispo de Viseu no momento da
primeira visita salientando que desta forma procura levar-lhes «uma palavra de
confiança, uma palavra de esperança, procurando responder às perguntas que
surgem nas comunidades».
Em Mangualde, o bispo de Viseu começou por visitar a paróquia de Várzea e nos
meses seguintes passou por todas as paróquias do concelho.
«A visita pastoral é normal, é comum nos actos do Bispo que procura ir
conhecendo cada vez mais de perto a Diocese nas suas diversas comunidades. O
Bispo enquanto responsável máximo da Diocese deve pois conhecer tanto quanto
seja possível as comunidades de uma forma directa», sublinhou o prelado na
altura da primeira visita.
A decorrer desde Setembro, a visita Pastoral ao Arciprestado de Mangualde ficou
concluída ontem (5 de Junho) na Paróquia de Mangualde. D.Ilídio Leandro faz um
«balanço positivo» do trabalho desenvolvido lembrando que «as visitas pastorais
são verdadeiramente uma forma de ser mais pastor».
Da visita a Mangualde e a Fornos de Algodres o Prelado recorda com alguma
tristeza as «áreas mais desertificadas» e a «ausência de crianças» aspectos dos
quais já tinha conhecimento.
«Gostei de ver que mesmo com os limites que referi: envelhecimento e
desertificação, as pessoas estão muito abertas às sugestões da igreja», referiu
D.Ilídio Leandro lembrando o empenho demonstrado nos trabalhos que estão
localmente a ser realizados no âmbito do Sínodo Diocesano. O Prelado sublinhou
ainda o «trabalho difícil» dos sacerdotes recordando que «falta às vezes algum
estímulo da componente humana».

Mangualde – D.Ilídio Leandro faz balanço positivo da Visita Pastoral por terras de Azurara
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Mangualde recebe workshop «Criando Metas Poderosas»

ID: 3677821

Dia 8 de Junho, 17h30, Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
As bases da Programação Neurolinguística serão abordadas pela Psicóloga e
Master Trainer em PNL Maria José Marques Tenreiro. Participação gratuita mas
sujeita a inscrição prévia.
A Câmara Municipal de Mangualde promove, no próximo dia 8 de Junho, o
workshop «Criando Metas Poderosas». Neste workshop, Maria José Marques
Tenreiro, Psicóloga e Master Trainer em PNL, abordará as bases da Programação
Neurolinguística (PNL), com o intuito de promover o desenvolvimento pessoal com
vista ao enriquecimento da qualidade de vida e o acesso e utilização de recursos
pessoais até aqui não ou pouco utilizados.
Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os
outros, de modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego
automático de estados emocionais no momento próprio, por exemplo, em
situações de insegurança e aprender a trabalhar o cérebro para alcançar os
objectivos com facilidade são as metas a atingir com este workshop. Para isso,
serão abordadas diversas temáticas: o comando do próprio cérebro apresentando
a PNL, as características da nossa mente inconsciente - descobrindo as nossas
estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas para alcançarmos
as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as Âncoras como accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que são
metas "inteligentes?" e o que você realmente quer.
Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de
carácter prático que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como
fim o desenvolvimento pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento
significativo da vida.
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, que poderá ser efectuada
em www.cmmangualde.pt. Todos os presentes receberão um certificado de
participação.

Mangualde recebe workshop «Criando Metas Poderosas»
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Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
por Agência Lusa, Publicado em 13 de Junho de 2011

Mangualde vai ter a funcionar, a partir de quarta-feira, 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 projeto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.

ID: 3671819

“As expetativas são muito boas, porque é um projeto 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.

Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
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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 noturnos 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.

ID: 3671819

“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.

“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

Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
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nada”, disse o diretor geral da Live it Well, Rui Braga, aquando a apresentação do projeto de
Mangualde.

Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
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Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
por Agência Lusa, Publicado em 13 de Junho de 2011 | Actualizado há 2 horas

Mangualde vai ter a funcionar, a partir de quarta-feira, 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 projeto da organizadora de
eventos portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país.
“As expetativas são muito boas, porque é um projeto 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).

ID: 3671835

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 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.

Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
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Segundo João Azevedo, estão previstas “largas centenas de pessoas em permanência na
praia e nos eventos noturnos 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 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: 3671835

“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.

Praia artificial com água salgada abre na quarta em Mangualde
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Visita cultural a Mangualde
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.

ID: 3671817

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

Visita cultural a Mangualde
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Melhor abastecimento de água em Contenças de Cima
Investimento Municipal de 47 mil euros aumenta capacidade de armazenamento

A autarquia mangualdense deu início este mês (Junho) aos trabalhos de construção do
Reservatório de Água que tem como principais objectivos o abastecimento de água da
povoação de Contenças de Cima, na freguesia de Santiago de Cassurrães, e aumentar a
capacidade de armazenamento de água naquela aldeia. Esta intervenção, cujo investimento
municipal é de 47 mil euros, tem um prazo de execução da obra de seis meses.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde «este é um investimento essencial
para melhorar as condições de vida da população de Contenças de Cima e, por isso, apesar
da obra ter um prazo de execução de seis meses, estamos a fazer todos os esforços para
que a mesma seja concluída antes deste prazo». Com esta intervenção «vamos melhorar

ID: 3671839

significativamente o abastecimento de água naquela aldeia», sublinhou João Azevedo.

Melhor abastecimento de água em Contenças de Cima
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Workshop «Criando Metas Poderosas» – Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promoveu dia 8 de Junho, o workshop «Criando Metas
Poderosas». Neste workshop, no qual participaram 60 formandos, Maria José Marques
Tenreiro, Psicóloga e Master Trainer em PNL, abordou as bases da Programação
Neurolinguística (PNL), com o intuito de promover o desenvolvimento pessoal com vista ao
enriquecimento da qualidade de vida e o acesso e utilização de recursos pessoais até aqui
não ou pouco utilizados.
Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os outros, de
modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego automático de estados
emocionais no momento próprio, por exemplo, em situações de insegurança e aprender a
trabalhar o cérebro para alcançar os objectivos com facilidade foram as metas a atingir com
este workshop. Para isso, foram abordadas diversas temáticas: o comando do próprio
cérebro apresentando a PNL, as características da nossa mente inconsciente – descobrindo
as nossas estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas para alcançarmos
as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as Âncoras – como
accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que são metas
“inteligentes?” e o que você realmente quer. A participação foi gratuita mas sujeita a inscrição
prévia, sendo que todos os presentes receberam um certificado de participação.

ID: 3671815

Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de carácter prático
que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como fim o desenvolvimento
pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento significativo da vida.

Workshop «Criando Metas Poderosas» – Mangualde
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Live Beach revela acções originais de activação de marca

LIVE BEACH “Este Verão Mangualde tem sabor a praia”

A poucos dias da grande inauguração do Live Beach – primeira praia artificial da Europa
– localizada em Mangualde, a Live It Well Events arrancou ontem com uma original
campanha de activação de marca para o evento de Verão que promete arrasar o interior do
país.
Com o objectivo de reforçar o grande projecto começam a circular, a partir de hoje,
avionetas com mensagens Live Beach, nomeadamente o anúncio do primeiro grande
concerto do evento, que vai contar com a actuação do cantor português Tony Carreira, no
dia 19 de Junho, Domingo.
As avionetas partem do Aeródromo de Viseu e sobrevoarão a cidade e a localidade de
Mangualde durante cerca de 30 a 40 minutos, a uma velocidade de 90 km/h. As cidades de
Nelas, Gouveia e Seia também serão sobrevoadas pelos aparelhos que, se estimam que
façam voos de cerca de uma hora.

ID: 3671842

“Como estamos em contagem decrescente para a inauguração, esta é uma forma original de
ir suscitando curiosidade junto da população e criar ruído à volta do Live Beach. O objectivo
é que ninguém fique indiferente a estas acções e que o nome Live Beach chegue às
localidades circundantes e fique gravado na lista de “locais a frequentar” este Verão”, refere
Rui Braga, Administrador da Live It Well Events, empresa promotora do Live Beach.

Por terra, a campanha promete não ficar indiferente aos mais gulosos. Para retratar o
ambiente de uma tradicional praia do litoral e trazer esse espírito para o interior, serão
distribuídas, a partir de hoje, bolas de berlim no centro da cidade de Viseu, junto à Câmara
Municipal de Mangualde e ainda junto às universidades. A ideia original pretende impactar
todos os habitantes da cidade e visitantes com a ideia de que “Este Verão Mangualde tem
sabor a praia”.
A campanha de publicidade e activação de marca está a cargo da empresa Lalaland,
responsável por todo o conceito criativo.

LIVE BEACH “Este Verão Mangualde tem sabor a praia”
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Mangualde promove Passeio Convívio «Andanças Seniores»

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.

ID: 3671812

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

Mangualde promove Passeio Convívio «Andanças Seniores»
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«Prevenção de Acidentes no Idoso» em Mangualde
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. A cerimónia de
encerramento teve lugar na passada terça-feira, dia 7 de Junho, no Centro Paroquial de
Alcafache, e contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal
de Mangualde.
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.

ID: 3671808

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

«Prevenção de Acidentes no Idoso» em Mangualde
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Movimento Artístico de Coimbra faz visita cultural a Mangualde
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

ID: 3671850

Grupo 2 – Visita a Tibaldinho (artesanato), Alcafache (Termas) e Cunha Baixa (Anta)
17h00 – Inauguração da exposição na Biblioteca e regresso a Coimbra

Movimento Artístico de Coimbra faz visita cultural a Mangualde
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Passeio convivio «Andanças Seniores» – Mangualde
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.

ID: 3666015

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 organiza passeio para cidadãos seniores do concelho

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.

ID: 3667833

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 comemora Dia Internacional dos Arquivos

Celebrado a 9 de Junho, o Dia Internacional dos Arquivos será
assinalado pelo município mangualdense com uma mostra documental intitulada «Os
tesouros do Arquivo Municipal». A mostra estará patente de 9 a 17 de Junho, no átrio da
Câmara Municipal.
A organização da mostra é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, através
do Arquivo Municipal e do Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural.

ID: 3667937

Com o objectivo de proporcionar condições para que, em todo o Mundo, se desenvolvam
acções de promoção e divulgação da causa dos arquivos, o Conselho Internacional de
Arquivos (CIA) instituiu, em 2007, o Dia Internacional dos Arquivos, durante a sua
Assembleia Geral realizada no Québec. A data escolhida pela CIA prende-se com a data da
sua criação. É de referir que, a CIA foi criada pela UNESCO a 9 de Junho de 1948.

Mangualde comemora Dia Internacional dos Arquivos
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Next 21 arrancou em Mangualde - 2ª Fase do Campeonato de Andebol JÚnior
Masculino
Hoje jogam pelas 15h00, S. BERNARDO v ÁGUAS SANTAS, e pelas 17h00, ABC BRAGA v
SPORTING CP. Pavilhão Municipal. Entrada Livre
Arrancou ontem (dia 2) em Mangualde, e estende-se até dia 4 de Junho, mais uma etapa do
campeonato NEXT 21 - Campeonato de Andebol Júnior Masculino. As provas desta 2ª fase
do campeonato têm lugar no Pavilhão Municipal e a entrada é livre. A recepção das equipas
decorreu ontem, pelas 16h00, no salão
nobre da Câmara Municipal, e contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, do Vice-presidente da Câmara, Joaquim Patrício, da
Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, da Direcção do Gigantes Sport
Mangualde, Alberto Bernardo, e de um representante da Comissão de Arbitragem.
Nos primeiros jogos realizados ontem em Mangualde, o São Bernardo venceu o ABC Braga,
por 30-29, e o Águas Santas foi derrotado pelo Sporting por 32-19.
O Next 21 é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação de
Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de Viseu e do Gigantes Sport Mangualde. O
Hotel Sra. do Castelo é o Main Sponsor em Mangualde.
Calendário dos Jogos/ Resultados
Quinta-feira, dia 2 (ontem)
19h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x CD S BERNARDO (29-30)
21h00 – SPORTING CP x AA ÁGUAS SANTAS (32-19)
Sexta-feira, dia 3 (hoje)
15h00 – CD S BERNARDO x AA ÁGUAS SANTAS
17h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x SPORTING CP
Sábado, dia 4
10h00 – SPORTING CP x CD S BERNARDO
12h00 – AA ÁGUAS SANTAS x ABC BRAGA ANDEBOL SAD
Hoje: 3 de Junho, 21h30, Auditório da Biblioteca Municipal
COLÓQUIO DE ANDEBOL:
«007- Operação Relâmpago» Integrado na programação do campeonato NEXT 21, o
Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde acolhe hoje, pelas 21h30, o Colóquio de
Andebol “007 – Operação Relâmpago”.
Nuno Trancoso, seleccionador Nacional Juniores “B” será o orador.
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Mangualde comemorou Dia Mundial da Criança

ID: 3664313

Cerca de 1 300 crianças do concelho participaram nas actividades: insufláveis,
lançamento de balões, face painting e distribuição de vários brindes.
O Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde, acolheram as
comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara
Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J.
Pessoa Seguros, Império Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de
actividades direccionadas às crianças. Foi um dia cheio de animação para os mais
pequenos.
Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face
painting foram algumas das actividades ao dispor das cerca de 1 300 crianças,
oriundas de todo o concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00,
participaram as crianças dos jardinsde- infância e da parte da tarde, entre as
14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo. Todos as crianças receberam vários
brindes para assinalar esta data.
O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à
compreensão, a uma alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação
gratuita, à protecção contra todas as formas de exploração e ao crescimento num
clima de Paz e Fraternidade universais.

Mangualde comemorou Dia Mundial da Criança
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Mangualde - «A sexualidade e os afectos» estiveram em debate

ID: 3664340

Com a presença de Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de
Mangualde e Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
No âmbito do Projecto “Ajudar a Crescer”.
Integrado no âmbito do projecto “Ajudar a Crescer” realizou-se no passado
sábado, dia 28 de Maio, um encontro dedicado à temática «A Sexualidade e os
Afectos», na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A iniciativa
contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ).
Orientado pela enfermeira Eugénia Rainha, o encontro tinha como objectivo
esclarecer as dúvidas dos jovens durante o processo da formação da sua
sexualidade e afectividade. Para isso, Eugénia Rainha procurou informar e apoiar
os participantes numa lógica de diálogo entre as famílias e a escola. Com elevada
participação, o debate revestiu-se de grande intensidade e reflectiu as
inquietações da comunidade sobre a necessidade de promover comportamentos
assertivos das crianças e dos jovens. É durante parte da vida escolar que rapazes
e raparigas, física e emocionalmente, vivem o turbilhão das mudanças próprias do
crescimento. Muitas vezes ao olhar para o espelho podem perguntar: mas afinal o
que se passa comigo?
É por isso importante reflectir em conjunto sobre esta temática, sobre estes
conceitos demasiado nobres e indissociáveis, para que, num clima de simplicidade
e abertura, possamos educar DIFERENTE, com um ELO comum: o papel
responsável e partilhado de cada um de nós.
Durante o encontro foi, ainda, apresentado o Centro de Acolhimento Temporário
(CAT) “Solar do Mimo”. Com sede em S. Romão, o centro tem como principal
objectivo acolher e dar apoio socioeducativo, a crianças e jovens em risco,
exclusivamente utentes do sexo masculino, provenientes de situações de privação
e de meio familiar negligente, vítimas de violência doméstica, carência económica
e que exigem apoio urgente e transitório por estarem em causa a integridade física
e emocional.

O projecto "Ajudar a Crescer" tem como objectivo
proporcionar aos pais a participação em encontros sobre diversas temáticas
relacionadas com a criança e o seu desenvolvimento / crescimento, pois, tendo
em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e mãe é uma tarefa cada
vez mais difícil e desafiante, o que obriga a uma constante evolução e
actualização de conhecimentos. É com esse objectivo que se dinamizam estes
encontros, ou seja, facultando a troca de experiências e saberes.

Mangualde - «A sexualidade e os afectos» estiveram em debate
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Esta acção é uma iniciativa da CPCJ em colaboração com a Câmara Municipal.

Mangualde - «A sexualidade e os afectos» estiveram em debate
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Mangualde recebe central termoeléctrica de biomassa florestal
José Luís * Estagiário DãoTV / ESEV

ID: 3664349

O município de Mangualde foi o escolhido para receber um investimento de cerca de 22
milhões de euros na área das energias renováveis. A notícia é avançada pelo Jornal de
Negócios.
Num comunicado da CMVM, “A Sonae Indústria informa que uma sociedade sua participada
celebrou, com a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), um contrato relativo à
atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do sistema eléctrico de serviço
público para energia eléctrica produzida em central termoeléctrica a biomassa florestal”.
Segundo a empresa, este contrato terá sido celebrado graças a um concurso público lançado
pela DGEG.
O município de Mangualde foi assim o escolhido para receber uma central termoeléctrica a
biomassa florestal no mesmo local onde já se encontra a unidade industrial de produção de
MDF (painéis de fibras de média densidade), que também ira beneficiar com a nova
construção. A nova central poderá chegar a injectar mais 10 MVA de energia eléctrica na
rede pública.
A construção está ainda dependente de licenciamento mas os responsáveis esperam que
esta entre em inicio de actividade no fim de 2014.
O comunicado da CMVM conclui que este investimento e a sua exploração “representarão
um importante investimento no sector das energias renováveis, com a vantagem de ser
efectuado por um grupo que, conhecendo muito bem o valor da madeira como recurso
essencial para a fileira florestal nacional, garantirá a utilização como combustível apenas de
biomassa que não serve como matéria-prima de produtos de valor acrescentado”.
Autarquia satisfeita
Para o edil mangualdense, João Azevedo, «este tipo de projectos e investimentos constituem
um motor fundamental para o desenvolvimento do concelho e, por isso, contam sempre com
o apoio da nossa equipa. O investimento na região traz consigo emprego, riqueza local
conduzindo a uma melhoria de vida de todos os mangualdenses. É com muita satisfação que
recebemos esta boa nova, é sem dúvida um investimento significativo no nosso concelho e
que trará mais-valias para os mangualdenses e para Mangualde que assim se destaca em
matéria de produção de energias limpas e amigas do ambiente».
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Mangualde comemora Dia Mundial da Criança
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Quarta-feira, 1 de Junho, a partir das 9h00. Cerca de 1 300 crianças do concelho são
esperadas nas actividades. Insufláveis, lançamento de balões e face painting são algumas
das propostas.
Na próxima quarta-feira, 1 de Junho, o Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde,
acolhem as comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara
Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J. Pessoa
Seguros, Império Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de actividades
direccionadas às crianças e prometem aos mais pequeninos um dia cheio de animação.
Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face painting são
algumas das actividades previstas para as cerca de 1 300 crianças, oriundas de todo o
concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00, são esperadas as crianças dos
jardins-de-infância e da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo.
O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por parte das
Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à protecção contra todas
as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.

Mangualde comemora Dia Mundial da Criança
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I Duatlo BTT Mourilhe em Mangualde

No próximo dia 10 de Junho, vai realizar-se, pela primeira vez em Mourilhe, Mangualde, uma
prova de Duatlo BTT, denominada I Duatlo BTT ACRMourilhe. O ponto de encontro é nas
instalações da Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe (ACRMourilhe), de onde sairão
os participantes. A iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da
ACRMourilhe e da Federação de Triatlo Portugal, com a colaboração do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, do Agrupamento de Escolas de Nelas e da Equipa de Apoio às
Escolas de Mangualde.

ID: 3660269

Uma prova “Tri Escolas” e uma prova de Promoção da Federação de Triatlo de Portugal
fazem parte do programa. Durante o evento serão ainda atribuídos prémios aos três
primeiros classificados masculinos e femininos, independentemente do escalão, e às três
primeiras equipas classificadas. Serão oferecidos brindes a todos os participantes.

Todos os interessados poderão inscrever-se até às 24h00 do dia 8 de Junho e consultar o
regulamento em http://acrmourilhe.blogspot.com. Poderá obter mais informações através do
email acrmourilhe@gmail.com ou pelo telefone 967 673 024.

Programa

I Duatlo BTT Mourilhe em Mangualde
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08h30 – 09h30: Secretariado
10h00: Partida Prova “Tri Escolas”
(Agrup. Escolas de Mangualde e Agrup. Escolas de Nelas)
11h00: Partida Prova de Promoção (FTP)
12h30: Entrega de Prémios

ID: 3660269

13h00: Almoço
(Porco no Espeto – obrigatória inscrição. Aberta a não atletas)

I Duatlo BTT Mourilhe em Mangualde
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Exposição de Pintura de Almeida Quadros em Mangualde
De 6 a 30 de Junho, vai estar 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.

ID: 3662893

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

Exposição de Pintura de Almeida Quadros em Mangualde
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Concurso de fotografia «Imagens com História, Mangualde 25 anos»
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. As inscrições
para o concurso continuam abertas e as fotografias deverão ser entregues de 6 a 9 de Junho
na Portaria da Câmara Municipal de Mangualde.
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.
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.

ID: 3660343

Para mais informações consultar regulamento aqui.

Concurso de fotografia «Imagens com História, Mangualde 25 anos»
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Candidatos do PS fizeram campanha de proximidade com a população

Os candidatos do PS deslocaram-se ontem ao concelho de Mangualde onde foram
acompanhados pelo Presidente da Federação Socialista de Viseu e Presidente da Câmara
Municipal, João Azevedo, pelo Presidente da Concelhia, Marco Almeida e por muitos
socialistas do concelho.
Os candidatos deslocaram-se à festa da Senhora da Cabeça, onde almoçaram, e de seguida
à PSA/Citröen e à MangualTécnica.
Na PSA/ Citröen efectuaram uma reunião com o Administrador, Juan Codina e com Elísio
Oliveira. De referir que esta importante unidade industrial de Mangualde aumentou o seu
número de trabalhadores em mais de 350 desde Novembro de 2010 depois de uma parceria
estabelecida com a Câmara de Mangualde e com o Governo e que permitiu resolver a
ampliação da fábrica que neste momento tem os três turnos a funcionar e 1260
trabalhadores no activo.
Na MangualTécnica reuniram com Alberto Henriques e João Tiago, responsáveis pela
administração, e perceberam que esta empresa que nasceu em 1980 e conta ao seu serviço
com mais de 40 postos de trabalho recebeu em 2008 e 2009 a distinção PME Líder e em
2010 o PME Excelência.

ID: 3662637

Visita a Sernancelhe: feira e Misericórdia…
Os candidatos do PS, Acácio Pinto e Fernanda Sobral, acompanhados pelo Presidente da
Concelhia do PS, Mário Rodrigues, pela deputada Helena Rebelo e por muitos socialistas de
Sernancelhe, deslocaram-se ontem, dia 2 de Junho, à Feira e à Santa Casa da Misericórdia.
Na feira contactaram com os comerciantes e com as pessoas que ali se encontravam a
efectuar as suas compras. Foi uma iniciativa com boa receptividade e foi uma forma de
estabelecer um diálogo aberto entre candidatos e eleitores.

Candidatos do PS fizeram campanha de proximidade com a população
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Na Santa Casa da Misericórdia os candidatos foram recebidos pelo Provedor. Puderam
visitar as instalações do Lar que foram alvo de obras de requalificação e, igualmente,
apreciar o estado adiantado de construção de Unidade de Cuidados Continuados, obra que
“foi comparticipada pelo Governo em cerca de 750 mil euros e que se prevê venha a estar
concluída no final do Verão. Esta é, aliás, uma obra emblemática na vila de Sernancelhe e
uma verdadeira mais-valia para prestação de cuidados às pessoas e de criação de mais
emprego”.
… e à Feira de Lamego
Os candidatos do PS, José Junqueiro, Fátima Ferreira, Mónica Lima e Carlos Viegas,
deslocaram-se também à feira semanal de Lamego onde contactaram com os comerciantes
e com as pessoas que se encontravam na feira e aproveitaram para distribuir desdobráveis
informativos e outros materiais de campanha. Foram acompanhados pela presidente da
concelhia, Marisabel Moutela, pelo deputado Paulo Barradas e por muitos outros socialistas.

ID: 3662637

“Foi um excelente contacto de proximidade desenvolvido com alegria e com grande
vivacidade durante a manhã, tendo os candidatos aproveitado a oportunidade para sinalizar
os grandes investimentos do Governo, nos últimos anos, no concelho de Lamego e em todo
o Douro-Sul”, salienta a nota dos socialistas viseenses.

Candidatos do PS fizeram campanha de proximidade com a população
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«A Sexualidade e os Afectos» em debate em Mangualde

ID: 3658638

Integrado no âmbito do projecto “Ajudar a Crescer” realizou-se no passado sábado, dia 28 de
Maio, um encontro dedicado à temática «A Sexualidade e os Afectos», na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A iniciativa contou com a presença de Maria
José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ).
Orientado pela enfermeira Eugénia Rainha, o encontro tinha como objectivo esclarecer as
dúvidas dos jovens durante o processo da formação da sua sexualidade e afectividade. Para
isso, Eugénia Rainha procurou informar e apoiar os participantes numa lógica de diálogo
entre as famílias e a escola. Com elevada participação, o debate revestiu-se de grande
intensidade e reflectiu as inquietações da comunidade sobre a necessidade de promover
comportamentos assertivos das crianças e dos jovens. É durante parte da vida escolar que
rapazes e raparigas, física e emocionalmente, vivem o turbilhão das mudanças próprias do
crescimento. Muitas vezes ao olhar para o espelho podem perguntar: mas afinal o que se
passa comigo?
É por isso importante reflectir em conjunto sobre esta temática, sobre estes conceitos
demasiado nobres e indissociáveis, para que, num clima de simplicidade e abertura,
possamos educar DIFERENTE, com um ELO comum: o papel responsável e partilhado de
cada um de nós.
Durante o encontro foi, ainda, apresentado o Centro de Acolhimento Temporário (CAT)
“Solar do Mimo”. Com sede em S. Romão, o centro tem como principal objectivo acolher e
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dar apoio socioeducativo, a crianças e jovens em risco, exclusivamente utentes do sexo
masculino, provenientes de situações de privação e de meio familiar negligente, vítimas de
violência doméstica, carência económica e que exigem apoio urgente e transitório por
estarem em causa a integridade física e emocional.

ID: 3658638

O projecto “Ajudar a Crescer” tem como objectivo proporcionar aos pais a participação em
encontros sobre diversas temáticas relacionadas com a criança e o seu desenvolvimento /
crescimento, pois, tendo em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e mãe é
uma tarefa cada vez mais difícil e desafiante, o que obriga a uma constante evolução e
actualização de conhecimentos. É com esse objectivo que se dinamizam estes encontros, ou
seja, facultando a troca de experiências e saberes.
Esta acção é uma iniciativa da CPCJ em colaboração com a Câmara Municipal.
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Mangualde vai ter central termoeléctrica a biomassa florestal
É com satisfação que a Câmara Municipal de Mangualde vê a construção de uma central
termoeléctrica a biomassa florestal no concelho. O investimento, que ronda os 22 milhões de
euros, tem por base o contrato assinado ontem por uma sociedade participada pela Sonae
Indústria e pela Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG).
Para o edil mangualdense, João Azevedo, «este tipo de projectos e investimentos constituem
um motor fundamental para o desenvolvimento do concelho e, por isso, contam sempre com
o apoio da nossa equipa. O investimento na região traz consigo emprego, riqueza local
conduzindo a uma melhoria de vida de todos os mangualdenses. É com muita satisfação que
recebemos esta boa nova, é sem dúvida um investimento significativo no nosso concelho e
que trará mais-valias para os mangualdenses e para Mangualde que assim se destaca em
matéria de produção de energias limpas e amigas do ambiente».
O contrato possibilita a atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do sistema
eléctrico de serviço público para a energia eléctrica produzida nesta central. A sua
localização vai ser a mesma da unidade industrial de produção MDF (painéis de fibras de
média densidade).

ID: 3660216

É de salientar que a nova unidade poderá injectar até 10 MVA de energia eléctrica na rede
pública e que a construção e exploração desta central representarão, desta forma, um
importante investimento no sector das energias renováveis.

Mangualde vai ter central termoeléctrica a biomassa florestal
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MANGUALDE: Cerca de 1 300 crianças do concelho participaram nas
actividades do Dia Mundial da Criança
Posted on Quinta-feira, Junho 02, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

UM DIA CHEIO DE ANIMAÇÃO PARA OS MAIS NOVOS

Cerca de 1 300 crianças do concelho participaram nas actividades: insufláveis, lançamento
de balões, face painting e distribuição de vários brindes.

ID: 3660377

Dia 1 de Junho, o Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde, acolheram as
comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara Municipal de
Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J. Pessoa Seguros, Império
Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de actividades direccionadas às crianças.
Foi um dia cheio de animação para os mais pequenos.
Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face painting
foram algumas das actividades ao dispor das cerca de 1 300 crianças, oriundas de todo o
concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00, participaram as crianças dos
jardins-de-infância e da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo.
Todos as crianças receberam vários brindes para assinalar esta data.
O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por parte das
Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à protecção contra todas
as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.

MANGUALDE: Cerca de 1 300 crianças do concelho participaram nas actividades do Dia Mundial da Criança
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Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove, no próximo dia 8 de Junho, o workshop
«Criando Metas Poderosas». Neste workshop, Maria José Marques Tenreiro, Psicóloga e
Master Trainer em PNL, abordará as bases da Programação Neurolinguística (PNL), com o
intuito de promover o desenvolvimento pessoal com vista ao enriquecimento da qualidade de
vida e o acesso e utilização de recursos pessoais até aqui não ou pouco utilizados.
Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os outros, de
modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego automático de estados
emocionais no momento próprio, por exemplo, em situações de insegurança e aprender a
trabalhar o cérebro para alcançar os objectivos com facilidade são as metas a atingir com
este workshop. Para isso, serão abordadas diversas temáticas: o comando do próprio
cérebro apresentando a PNL, as características da nossa mente inconsciente – descobrindo
as nossas estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas para alcançarmos
as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as Âncoras – como
accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que são metas
“inteligentes?” e o que você realmente quer.
Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de carácter prático
que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como fim o desenvolvimento
pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento significativo da vida.

ID: 3658640

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, que poderá ser efectuada em
http://www.cmmangualde.pt/. Todos os presentes receberão um certificado de participação

Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde
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Crianças tiveram dia em cheio em Mangualde
Ontem, dia 1 de Junho, o Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde, acolheram
as comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara Municipal
de Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J. Pessoa Seguros,
Império Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de actividades direccionadas às
crianças. Foi um dia cheio de animação para os mais pequenos.
Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face painting
foram algumas das actividades ao dispor das cerca de 1 300 crianças, oriundas de todo o
concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00, participaram as crianças dos
jardins-de-infância e da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo.
Todos as crianças receberam vários brindes para assinalar esta data.

ID: 3660206

O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por parte das
Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à protecção contra todas
as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.

Crianças tiveram dia em cheio em Mangualde
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Mangualde vai ter Central Termoeléctrica a Biomassa Florestal

É com satisfação que a Câmara Municipal de Mangualde vê a
construção de uma central termoeléctrica a biomassa florestal no concelho. O investimento,
que ronda os 22 milhões de euros, tem por base o contrato assinado ontem por uma
sociedade participada pela Sonae Indústria e pela Direcção-geral de Energia e Geologia
(DGEG).
Para o edil mangualdense, João Azevedo, «este tipo de projectos e investimentos constituem
um motor fundamental para o desenvolvimento do concelho e, por isso, contam sempre com
o apoio da nossa equipa. O investimento na região traz consigo emprego, riqueza local
conduzindo a uma melhoria de vida de todos os mangualdenses. É com muita satisfação que
recebemos esta boa nova, é sem dúvida um investimento significativo no nosso concelho e
que trará mais-valias para os mangualdenses e para Mangualde que assim se destaca em
matéria de produção de energias limpas e amigas do ambiente».
O contrato possibilita a atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do sistema
eléctrico de serviço público para a energia eléctrica produzida nesta central. A sua
localização vai ser a mesma da unidade industrial de produção MDF (painéis de fibras de
média densidade).

ID: 3660211

É de salientar que a nova unidade poderá injectar até 10 MVA de energia eléctrica na rede
pública e que a construção e exploração desta central representarão, desta forma, um
importante investimento no sector das energias renováveis.

Mangualde vai ter Central Termoeléctrica a Biomassa Florestal

02-06-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

02-06-2011

Título: I Duatlo BTT ACRMourilhe
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

I Duatlo BTT ACRMourilhe
No próximo dia 10 de Junho, vai realizar-se, pela primeira vez em Mourilhe, Mangualde, uma
prova de Duatlo BTT, denominada I Duatlo BTT ACRMourilhe. O ponto de encontro é nas
instalações da Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe (ACRMourilhe), de onde sairão
os participantes. A iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da
ACRMourilhe e da Federação de Triatlo Portugal, com a colaboração do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, do Agrupamento de Escolas de Nelas e da Equipa de Apoio às
Escolas de Mangualde.
Uma prova “Tri Escolas” e uma prova de Promoção da Federação de Triatlo de Portugal
fazem parte do programa. Durante o evento serão ainda atribuídos prémios aos três
primeiros classificados masculinos e femininos, independentemente do escalão, e às três
primeiras equipas classificadas. Serão oferecidos brindes a todos os participantes.

ID: 3660223

Todos os interessados poderão inscrever-se até às 24h00 do dia 8 de Junho e consultar o
regulamento em http://acrmourilhe.blogspot.com/. Poderá obter mais informações através do
email acrmourilhe@gmail.com ou pelo telefone 967 673 024.

I Duatlo BTT ACRMourilhe
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Exposição de Pintura de Almeida Quadros
De 6 a 30 de Junho, vai estar 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.

ID: 3660274

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

Exposição de Pintura de Almeida Quadros
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«A Sexualidade e os Afectos» debatidos em Mangualde
Integrado no âmbito do projecto “Ajudar a Crescer” realizou-se no passado sábado, dia 28 de
Maio, um encontro dedicado à temática «A Sexualidade e os Afectos», na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A iniciativa contou com a presença de Maria
José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ).
Orientado pela enfermeira Eugénia Rainha, o encontro tinha como objectivo esclarecer as
dúvidas dos jovens durante o processo da formação da sua sexualidade e afectividade. Para
isso, Eugénia Rainha procurou informar e apoiar os participantes numa lógica de diálogo
entre as famílias e a escola. Com elevada participação, o debate revestiu-se de grande
intensidade e reflectiu as inquietações da comunidade sobre a necessidade de promover
comportamentos assertivos das crianças e dos jovens. É durante parte da vida escolar que
rapazes e raparigas, física e emocionalmente, vivem o turbilhão das mudanças próprias do
crescimento. Muitas vezes ao olhar para o espelho podem perguntar: mas afinal o que se
passa comigo?
É por isso importante reflectir em conjunto sobre esta temática, sobre estes conceitos
demasiado nobres e indissociáveis, para que, num clima de simplicidade e abertura,
possamos educar DIFERENTE, com um ELO comum: o papel responsável e partilhado de
cada um de nós.

ID: 3660277

Durante o encontro foi, ainda, apresentado o Centro de Acolhimento Temporário (CAT)
“Solar do Mimo”. Com sede em S. Romão, o centro tem como principal objectivo acolher e
dar apoio socioeducativo, a crianças e jovens em risco, exclusivamente utentes do sexo
masculino, provenientes de situações de privação e de meio familiar negligente, vítimas de
violência doméstica, carência económica e que exigem apoio urgente e transitório por
estarem em causa a integridade física e emocional.
O projecto “Ajudar a Crescer” tem como objectivo proporcionar aos pais a participação em
encontros sobre diversas temáticas relacionadas com a criança e o seu desenvolvimento /
crescimento, pois, tendo em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e mãe é
uma tarefa cada vez mais difícil e desafiante, o que obriga a uma constante evolução e
actualização de conhecimentos. É com esse objectivo que se dinamizam estes encontros, ou
seja, facultando a troca de experiências e saberes.
Esta acção é uma iniciativa da CPCJ em colaboração com a Câmara Municipal.

«A Sexualidade e os Afectos» debatidos em Mangualde
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Mangualde recebeu uma centena de mestres alfaiates

ID: 3658793

Um momento de confraternização e de troca de experiências com
profissionais oriundos de todo o país
Este Domingo (29 de Maio), Mangualde foi a cidade anfitriã do XXII Encontro
Nacional de Mestres Alfaiates. No encontro participaram uma centena de mestres,
oriundos de todo o país, que foram recebidos pelo Presidente da Autarquia
Mangualdense, João Azevedo, pelas 9h00, no Salão Nobre. O evento foi
organizado pela Comissão de Alfaiates de Mangualde, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde.
Para o edil mangualdense, este «foi um momento importante para o concelho e foi
com muito orgulho que Mangualde foi eleito para a realização deste encontro
anual». É importante «não
deixar esta arte morrer, é fundamental valorizar a mão-de-obra portuguesa e todos
aqueles que lutam diariamente por manter viva esta arte. O nosso tecido produtivo
precisa desta qualidade e destes profissionais», sublinhou ainda João Azevedo.
Pelas 10h30 teve lugar uma visita à Adega de Mangualde e pelas 12h30, na Igreja
Matriz, realizou-se a Missa Solene pelo Senhor Cónego Seixas. O almoço
comemorativo decorreu pelas 14h00, no Restaurante Casa do Ermitão, e contou
com a actuação da Tuna de Santiago de Cassurrães e do Rancho Folclórico da
Associação Mangualde de Azurara. O encerramento, com entrega de diplomas,
realizou-se pelas 18h00.
Foi um momento de confraternização e de troca de experiências, que se realiza
anualmente numa região diferente e conta com a presença de profissionais
oriundos de todo o país.

Mangualde recebeu uma centena de mestres alfaiates
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Mangualde com curso de «Animação em lares e centros de dia»

ID: 3658795

Com o objectivo de promover a qualidade dos cuidados prestados ao idoso, de
forma a melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, a Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com o Centro de Formação Profissional de Viseu, deu
início esta quarta-feira, dia 25 de Maio, à formação “Animação em Lares e Centros
de Dia”.
Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da
Acção Social de Mangualde.
Destinado aos colaboradores do Centro Paroquial da Cunha Baixa e do Centro
Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, este projecto decorre no âmbito do
Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção
“Fomentar o Envelhecimento Protegido”.

Mangualde com curso de «Animação em lares e centros de dia»
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Mangualde contou a «História do Fado»

ID: 3658796

Tertúlia, que contou com a presença do fadista D. Vicente da Câmara, da
Secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais, e do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, foi uma organização do Município de
Mangualde, do Projecto Interajuda e da ACCIG.
Mangualde contou no passado dia 25 de Maio a “História do Fado”, pelas 21h00,
no Espaço Cultura e Lazer da Papelaria Adrião. Com uma plateia praticamente
lotada, a Tertúlia “História do Fado”, que se realizou no âmbito do Projecto
“Interajuda/Ponto de Encontro”, contou com a presença do fadista D. Vicente da
Câmara, detentor de uma prestigiada carreira de mais de 60 anos, que contou a
história do fado, à semelhança do que faz no Museu do Fado e um pouco por todo
o país. Estiveram igualmente presentes a Secretária de Estado da Igualdade, Elza
Pais, e o Presidente da Autarquia Mangualdense, João Azevedo.
Esta acção decorreu de uma organização conjunta do Município de Mangualde, do
Projecto Interajuda e da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a
Igualdade de Género.

Mangualde contou a «História do Fado»
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Mangualde – Cátia Almeida apura-se para os paraolímpicos Londres
2012

ID: 3658801

C.S.
Depois de se tornar vice campeã europeia de atletismo em desporto adaptado,
nos três mil metros no Campeonato Europeu de Desporto Adaptado, que decorreu
na Finlândia, a Atleta da Casa do Povo de Mangualde, Cátia Almeida apurou-se
este fim-de-semana para os paraolímpicos.
A Atleta da Casa do Povo de Mangualde, Cátia Almeida, tornou-se em Março vice
campeã europeia de atletismo, em desporto adaptado, nos três mil metros. A
atleta mangualdense arrecadou no total quatro medalhas de prata e uma de
bronze no Campeonato da Europa de Atletismo Pista Coberta para a Deficiência
Intelectual, que decorreu em Helsínquia, na Finlândia. Os galardões foram
alcançados em várias disciplinas da modalidade de atletismo e o próximo desafio
da atleta será na República Checa em meados de Abril, nos campeonatos
europeus de corta-mato.
João Amaral é um treinador feliz, com os resultados da vice-campeã europeia, " a
Cátia bateu nos 1500metros o recorde nacional, a atleta queria conquistar este
objectivo ao longo do ano, mas foi à primeira que o conseguiu. Estamos felizes por
termos (casa do povo de Mangualde) a primeira vez uma atleta nos paraolímpicos".
Lembramos que Mangualde já teve um campeão de maratona nos jogos paraolímpicos, Carlos Ferreira, subiu ao pódio com a medalha de ouro.

Mangualde – Cátia Almeida apura-se para os paraolímpicos Londres 2012
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Mangualde – Chakall e Elza Pais presentes no encontro de Saberes e
Sabores
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Dia 26 de Maio, pelas 9h30: Elza Pais, Secretária de Estado da Igualdade e Chef
de Cozinha Chakall presentes no evento. Feira de Iguarias Regionais e Exposição
de trabalhos realizados por crianças e idosos do Concelho de Mangualde
encerram Projecto “Ponto de Encontro”.
Uma Feira de Iguarias Regionais e uma Exposição de trabalhos realizados por
crianças e idosos do Concelho de Mangualde marcam o encerramento da
iniciativa “Ponto de Encontro”. O evento terá lugar no próximo dia 26 de Maio,
quinta-feira, no Mercado Municipal de Mangualde, pelas 9h30, e pretende ser
um encontro intergeracional de saberes e sabores da região.
Dinamizar a economia local e promover uma alimentação saudável são os
principais objectivos desta acção que dá a conhecer aos cidadãos os produtos
locais que são comercializados no Mercado Municipal de Mangualde. Elza Pais,
Secretária de Estado da Igualdade está presente no evento.
Actividades de facepaiting, balões, demonstração de um Eco Forno Solar,
actuação do fadista Vicente da Câmara e demonstração do Chef de Cozinha
Chakall, enriquecem o programa do convívio. Durante o encontro estarão, ainda,
presentes nutricionistas que informarão e orientarão todos os interessados na
prevenção da obesidade, promovendo as regras a seguir para obter uma
alimentação saudável.
Este convívio intergeracional conta com a adesão do Centro Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, do
Centro Social de Fornos de Maceira Dão, do Centro Paroquial da Cunha Baixa e
da Obra Social Beatriz Pais, Raul Saraiva.
Recordamos que, o “Ponto de Encontro” teve início em 2010 e contou com
diversas acções. A iniciativa decorre no âmbito do projecto “InterAjuda” e resulta
da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o Agrupamento de Centros
de Saúde Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade, a Associação
Cultura, Conhecimento, Igualdade de Género (ACCIG) e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde.
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Mangualde - Elza Pais considera workshop de defesa pessoal feminina «uma
iniciativa de excelência»
Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV

ID: 3660567

A Secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais, esteve em Mangualde no passado dia 21 de
Maio, durante um workshop de “defesa pessoal feminina”, o qual considerou uma “iniciativa
de excelência”.
Formadores espanhóis em colaboração com a Guarda Nacional Republicana, ensinaram
“técnicas extremamente importantes para que as mulheres tenham uma maior capacitação
sobre elas próprias e que lhes permitem tomar uma atitude quando forem agredidas, porque
a primeira acção pode determinar o curso de todo o resto”, disse Elza Pais aos jornalistas.
A Secretária de Estado salientou que o “curso é uma ferramenta de auto protecção”, disse
também que “todas as pessoas deveriam aprender esta técnica, não apenas as mulheres”.
A governante considerou que a adesão foi “muito boa” e apela a que “no próximo curso mais
mulheres participem”.
A iniciativa foi promovida por uma Organização Não Governamental, apoiada pela Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género, em articulação com a Acção social da Câmara
Municipal de Mangualde.

Mangualde - Elza Pais considera workshop de defesa pessoal feminina «uma iniciativa de excelência»
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Mangualde - Município recebe pelo 2º ano consecutivo “Encontro
Nacional de Escolas de Ciclismo”
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O município de Mangualde assinou ontem (23MAI) um protocolo com a federação
Portuguesa de Ciclismo que irá trazer ao município o segundo encontro nacional
de escolas de ciclismo. O Autarca mangualdense referiu que esta é uma aposta
no futuro do ciclismo no concelho. João Azevedo, disse ainda que num panorama
de crise é preciso saber investir e que faz mais sentido para o município receber
esta prova do que por exemplo a Volta a Portugal uma vez que esse tipo de
provas é mais dispendioso e neste momento de crise, não existem verbas
suficientes. Também o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur
Lopes referiu que é uma honra renovar o protocolo com o município de Mangualde
por mais um ano e que espera no próximo ano voltar a faze-lo. Artur Lopes disse
ainda que espera para breve a criação de uma escola de ciclismo em Mangualde
e que é uma pena a escola mais próxima ser em Santa Comba Dão.

Mangualde - Município recebe pelo 2º ano consecutivo “Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo”
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«A SEXUALIDADE E OS AFECTOS» EM DEBATE

Integrado no âmbito do projecto “Ajudar a Crescer” realizou-se no
passado sábado, dia 28 de Maio, um encontro dedicado à temática «A Sexualidade e os
Afectos», na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A iniciativa contou
com a presença de Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de
Mangualde e Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde
(CPCJ).
Orientado pela enfermeira Eugénia Rainha, o encontro tinha como objectivo esclarecer as
dúvidas dos jovens durante o processo da formação da sua sexualidade e afectividade. Para
isso, Eugénia Rainha procurou informar e apoiar os participantes numa lógica de diálogo
entre as famílias e a escola. Com elevada participação, o debate revestiu-se de grande
intensidade e reflectiu as inquietações da comunidade sobre a necessidade de promover
comportamentos assertivos das crianças e dos jovens. É durante parte da vida escolar que
rapazes e raparigas, física e emocionalmente, vivem o turbilhão das mudanças próprias do
crescimento. Muitas vezes ao olhar para o espelho podem perguntar: mas afinal o que se
passa comigo?
É por isso importante reflectir em conjunto sobre esta temática, sobre estes conceitos
demasiado nobres e indissociáveis, para que, num clima de simplicidade e abertura,
possamos educar DIFERENTE, com um ELO comum: o papel responsável e partilhado de
cada um de nós.
Durante o encontro foi, ainda, apresentado o Centro de Acolhimento Temporário (CAT)
“Solar do Mimo”. Com sede em S. Romão, o centro tem como principal objectivo acolher e
dar apoio socioeducativo, a crianças e jovens em risco, exclusivamente utentes do sexo
masculino, provenientes de situações de privação e de meio familiar negligente, vítimas de
violência doméstica, carência económica e que exigem apoio urgente e transitório por
estarem em causa a integridade física e emocional.
O projecto “Ajudar a Crescer” tem como objectivo proporcionar aos pais a participação em
encontros sobre diversas temáticas relacionadas com a criança e o seu desenvolvimento /
crescimento, pois, tendo em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e mãe é
uma tarefa cada vez mais difícil e desafiante, o que obriga a uma constante evolução e
actualização de conhecimentos. É com esse objectivo que se dinamizam estes encontros, ou
seja, facultando a troca de experiências e saberes.
Esta acção é uma iniciativa da CPCJ em colaboração com a Câmara Municipal.

«A SEXUALIDADE E OS AFECTOS» EM DEBATE
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NEXT 21 ARRANCA AMANHÃ EM MANGUALDE

De 2 a 4 de Junho vai realizar-se em Mangualde mais uma etapa do campeonato NEXT 21 –
Campeonato de Andebol Júnior Masculino. As provas desta 2ª fase do campeonato terão
lugar no Pavilhão Municipal e a entrada é livre. ABC Braga Andebol SAD, Sporting CP, CD S
Bernardo e AA Águas Santas são as equipas que se irão defrontar nesta final.
A recepção das equipas está agendada para amanhã, dia 2 de Junho, pelas 16h00, no salão
nobre da Câmara Municipal.
O Next 21 é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação de
Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de Viseu e do Gigantes Sport Mangualde. O
Hotel Sra. do Castelo é o Main Sponsor em Mangualde.
Calendário dos Jogos
Quinta-feira, dia 2
19h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x CD S BERNARDO

ID: 3658632

21h00 – SPORTING CP x AA ÁGUAS SANTAS
Sexta-feira, dia 3
15h00 – CD S BERNARDO x AA ÁGUAS SANTAS
17h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x SPORTING CP
Sábado, dia 4
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10h00 – SPORTING CP x CD S BERNARDO
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12h00 – AA ÁGUAS SANTAS x ABC BRAGA ANDEBOL SAD

NEXT 21 ARRANCA AMANHÃ EM MANGUALDE
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Festa de encerramento «Desporto Sénior» em Mangualde

Decorreu na passada sexta-feira, dia 27 de Maio, a festa de
encerramento do projecto «Desporto Sénior», em Aljão – Srª dos Verdes. A Câmara
Municipal de Mangualde desenvolveu este projecto, que envolveu cerca de uma centena e
meia de idosos, de 3 de Outubro de 2010 a 27 de Maio de 2011. Neste momento que
assinalou o termo do projecto estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e o Vice-presidente, Joaquim Patrício. Todos os presentes
receberam uma lembrança.

ID: 3658635

Os técnicos da autarquia deslocaram-se aos Lares e Centros Dia do concelho – Lares da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde (Morgado Cruzeiro e Nª Sr.ª do Amparo), Centro
de Dia Chãs de Tavares, Lar da Freixiosa, Centro de Dia da Cunha Baixa, Centro de Dia de
Contenças, Lar de Santiago Cassurrães, Centro de dia de Fornos de Maceira Dão e Centro
de Dia do Complexo Paroquial de Mangualde – com o intuito de incentivar a participação dos
seniores em actividades físicas, jogos, expressão rítmica, passeios pedestres e outras de
carácter lúdico. As visitas decorreram nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
16h00.

Festa de encerramento «Desporto Sénior» em Mangualde
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NEXT 21 – Campeonato de Andebol Júnior Masculino em Mangualde
De 2 a 4 de Junho vai realizar-se em Mangualde mais uma etapa do campeonato NEXT 21 –
Campeonato de Andebol Júnior Masculino. As provas desta 2ª fase do campeonato terão
lugar no Pavilhão Municipal e a entrada é livre. ABC Braga Andebol SAD, Sporting CP, CD S
Bernardo e AA Águas Santas são as equipas que se irão defrontar nesta final.
A recepção das equipas está agendada para o dia 2 de Junho, pelas 16h00, no salão nobre
da Câmara Municipal.
O Next 21 é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação de
Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de Viseu e do Gigantes Sport Mangualde. O
Hotel Sra. do Castelo é o Main Sponsor em Mangualde.
Calendário dos Jogos
Quinta-feira, dia 2
19h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x CD S BERNARDO
21h00 – SPORTING CP x AA ÁGUAS SANTAS
Sexta-feira, dia 3
15h00 – CD S BERNARDO x AA ÁGUAS SANTAS
17h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x SPORTING CP

ID: 3658643

Sábado, dia 4
10h00 – SPORTING CP x CD S BERNARDO
12h00 – AA ÁGUAS SANTAS x ABC BRAGA ANDEBOL SAD

NEXT 21 – Campeonato de Andebol Júnior Masculino em Mangualde
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Uma centena de Mestres Alfaiates em Mangualde
No passado Domingo (29 de Maio), Mangualde foi a cidade anfitriã do XXII Encontro
Nacional de Mestres Alfaiates. No encontro participaram uma centena de mestres, oriundos
de todo o país, que foram recebidos pelo Presidente da Autarquia Mangualdense, João
Azevedo, pelas 9h00, no Salão Nobre. O evento foi organizado pela Comissão de Alfaiates
de Mangualde, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Para o edil mangualdense, este «foi um momento importante para o concelho e foi com muito
orgulho que Mangualde foi eleito para a realização deste encontro anual». É importante «não
deixar esta arte morrer, é fundamental valorizar a mão-de-obra portuguesa e todos aqueles
que lutam diariamente por manter viva esta arte. O nosso tecido produtivo precisa desta
qualidade e destes profissionais», sublinhou ainda João Azevedo.
Pelas 10h30 teve lugar uma visita à Adega de Mangualde e pelas 12h30, na Igreja Matriz,
realizou-se a Missa Solene pelo Senhor Cónego Seixas. O almoço comemorativo decorreu
pelas 14h00, no Restaurante Casa do Ermitão, e contou com a actuação da Tuna de
Santiago de Cassurrães e do Rancho Folclórico da Associação Mangualde de Azurara. O
encerramento, com entrega de diplomas, realizou-se pelas 18h00.
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Foi um momento de confraternização e de troca de experiências, que se realiza anualmente
numa região diferente e conta com a presença de profissionais oriundos de todo o país.

Uma centena de Mestres Alfaiates em Mangualde
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