Câmara Municipal de Mangualde

Clipping Outubro 2011
Caderno 2

02-11-2011

Índice

#

Data

Título / Síntese

Fonte

Pág./Hora

1

08-10-2011

Godlnho Lopes em Mangualde

A Bola

48

2

08-10-2011

EM MANGUALDE ¦ Núcleos de Viseu, Guarda e Castelo Branco
presentes » Presidente reúne-se hoje com leões beirões

O Jogo

20

3

08-10-2011

«Atingir os 200 mil sócios é um desejo possível» - Godinho Lopes

www.abola.pt

4

08-10-2011

Comunicação social viajou ao passado no mundo Sporting

www.ojogo.pt

5

07-10-2011

Mangualde » II Encontro Nacional de TT

Jornal do Centro

25

6

07-10-2011

Dia Mundial do Coração deixou vários alertas

Jornal do Centro

30

7

06-10-2011

Dias 8 e 9 de Outubro, na Praia Artificial » 2a Expo Feira TT - encontro
nacional de amantes do todo-o-terreno em Mangualde

Notícias de Viseu

11

8

06-10-2011

Seminário "Bom Ninho, Bom Passarinho" em Mangualde » Auditório
repleto para debater "(Des)responsabilidades parentais"

Notícias de Viseu

14

9

06-10-2011

Mangualde recebe 2ªFeira Expo-TT

www.daotv.pt

10

06-10-2011

Mangualde - Autarquia assinalou Dia Internacional do Idoso: uma tarde
especial para centenas de seniores mangualdenses

www.daotv.pt

11

06-10-2011

Uma tarde especial para centenas de seniores mangualdenses

www.metronews.com.pt

12

06-10-2011

Mangualde assinalou Dia Internacional do Idoso

www.viseumais.com

13

05-10-2011

MANGUALDE: Autarquia assinalou Dia Internacional do Idoso

www.tvnelas.com

14

04-10-2011

Desenvolvimento das crianças em debate

Diário Regional de Viseu

8

15

04-10-2011

NÚCLEOS » MANGUALDE EM FESTA

Sporting

22

16

04-10-2011

Mangualde - CDS reuniu em em plenário Distrital

www.daotv.pt

17

04-10-2011

Mangualde – Técnicos da autarquia promovem pratica desportiva nos
jardins de infância públicos do concelho

www.daotv.pt

18

04-10-2011

Sessão de formação: “Sinais de Alerta no Desenvolvimento InfantoJuvenil” em Mangualde

www.metronews.com.pt

19

04-10-2011

2ª Expo Feira TT em Mangualde

www.portugalcentro.pt

20

03-10-2011

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia
Internacional do Idoso no jardim Municipal da Biblioteca Dr. Alexandre
Alves. (IN) Dr. João Azevedo (Pres. Câmara) (IN) Mari[...]

RTP 1 » Portugal no Coração

16:21:45

21

03-10-2011

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia
Internacional do Idoso no jardim Municipal da Biblioteca Dr. Alexandre
Alves.

RTP 1 » Portugal no Coração

16:51:43

22

03-10-2011

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia
Internacional do Idoso. Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
preparou algumas surpresas para este dia. (IN) Marta Leitão [...]

RTP 1 » Portugal no Coração

17:45:47

23

03-10-2011

Transplante urgente

www.expressodooriente.com

24

03-10-2011

Encontro Nacional de Amantes de Todo-o-Terreno em Mangualde

www.vaipassear.com

25

03-10-2011

2ª Expo Feira TT em Mangualde

www.viseumais.com

26

03-10-2011

Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infanto-Juvenil» em Mangualde

www.viseumais.com

27

01-10-2011

MANGUALDE VAI TER BASE

Renascimento

1;8;9

28

01-10-2011

OBRAS DE REQUALIFICAÇAO NA ESTRADA DE QU INTEL A
CONCLUÍDAS

Renascimento

1;5

29

01-10-2011

JOÃO AZEVEDO » VICE-PRESIDENTE DA MESA DA COMISSÃO
NACIONAL DO PS

Renascimento

1;12

02-11-2011 | Índice multidocumento | Nº total de notícias: 37

Clipping Consultores

#

Data

Título / Síntese

Fonte

Pág./Hora

30

01-10-2011

JÁ ARRANCARAM AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL
DA ANTIGA ÁREA MINEIRA DA CUNHA BAIXA

Renascimento

1;9

31

01-10-2011

"V FORMAÇÃO GERAL EM VOLUNTARIADO" » AUTARQUIA
MANGUALDENSE INCENTIVA O TRABALHO EM PROL DA
COMUNIDADE

Renascimento

4

32

01-10-2011

MANGUALDENSES ADERIRAM AO APELO DA CÂMARA

Renascimento

4

33

01-10-2011

MANGUALDE ACOLHEU "ENCONTRO DE GERAÇÕES"

Renascimento

5

34

01-10-2011

CONTRATOS-PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO

Renascimento

6

35

01-10-2011

MANGUALDE ABRAÇA OS JOVENS

Renascimento

7

36

01-10-2011

AUDITÓRIO REPLETO PARA DEBATER
"(DES)RESPONSABILIDADES PARENTAIS"

Renascimento

14

37

01-10-2011

MANGUALDE D'OUTRORA

Renascimento

16

02-11-2011 | Índice multidocumento | Nº total de notícias: 37

Clipping Consultores

Notícia de TV

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso no jardim Municipal da Biblioteca Dr.
Alexandre Alves. (IN) Dr. João Azevedo (Pres. Câmara) (IN) Maria José Coelho (Vereadora Acção Social e Saúde)
Data: 03-10-2011
Fonte: RTP 1 » Portugal no Coração
Hora: 16:21:45

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-10-2011
RTP 1
Portugal no Coração
Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso no
jardim Municipal da Biblioteca Dr. Alexandre Alves. (IN) Dr. João Azevedo (Pres. Câmara) (IN)
Maria José Coelho (Vereadora Acção Social e Saúde)

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:04:21
16:21:45

Hora de fim da notícia

16:26:06

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

Informação
02:05:00
16:00:00
18:05:00
Tânia Ribas de Oliveira e João Baião

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

3827731

Comentário

02-11-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso no jardim Municipal da Biblioteca Dr.
Alexandre Alves.
Data: 03-10-2011
Fonte: RTP 1 » Portugal no Coração
Hora: 16:51:43

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-10-2011
RTP 1
Portugal no Coração
Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso no
jardim Municipal da Biblioteca Dr. Alexandre Alves.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:04:16

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

16:51:43
16:55:59

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

Informação
02:05:00
16:00:00
18:05:00
Tânia Ribas de Oliveira e João Baião

Observações
N.º Série

3827732

Comentário

02-11-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso. Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
preparou algumas surpresas para este dia. (IN) Marta Leitão (Directora da Instituição).
Data: 03-10-2011
Fonte: RTP 1 » Portugal no Coração
Hora: 17:45:47

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-10-2011
RTP 1
Portugal no Coração
Ligação a Mangualde - Câmara Municipal de Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso.
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde preparou algumas surpresas para este dia. (IN) Marta
Leitão (Directora da Instituição).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:03:51
17:45:47

Hora de fim da notícia

17:49:38

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

Informação
02:05:00
16:00:00
18:05:00
Tânia Ribas de Oliveira e João Baião

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

3827741

Comentário

02-11-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Data:

08-10-2011

Título: «Atingir os 200 mil sócios é um desejo possível» - Godinho Lopes
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

«Atingir os 200 mil sócios é um desejo possível» - Godinho Lopes
Por Eduardo Pedrosa Marques
Decorre por esta altura, em Mangualde, a reunião dos núcleos do Sporting dos distritos de
Viseu, Guarda e Castelo Branco, que conta, naturalmente, com a presença de Godinho
Lopes.

ID: 3835633

A nota de maior destaque do primeiro discurso do presidente do clube leonino vai para a
aproximação que entende que deve ser feita com os sócios.
Actualmente os leões têm 93 mil associados, estando por isso próximos de atingir a barreira
dos 100 mil, mas com o objectivo de engrandecer ainda mais o clube, e de seguir um rumo
de crescimento sustentado, Godinho Lopes revela que é possível ir mais além:
- Estamos a trabalhar para os sócios que são, afinal, quem sente e ama o clube. Queremos
aumentar o número de associados, e nesse âmbito temos o desejo de atingir os 200 mil
sócios, que julgo ser perfeitamente possível. Estão em estudo determinadas parcerias para
usufruto dos sócios, que passam por acordos com postos de combustíveis, cadeias de
supermercado, hospitais e clínicas da CUF, entre outras. Com estas iniciativas, os
sportinguistas vão perceber que, além do amor que sentem pelo clube, também é vantajoso
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ser sócio.
Manuel Fernandes e Rogério de Brito acompanham Godinho Lopes nesta visita, enquanto na
sede do Núcleo Sportinguista de Mangualde estão também representantes de outros núcleos
do clube.

ID: 3835633

A comitiva leonina será ainda recebida na Câmara Municipal de Mangualde pelas 19 horas,
seguindo-se um jantar de confraternização em Cubos.
18:10 - 08-10-2011

«Atingir os 200 mil sócios é um desejo possível» - Godinho Lopes

08-10-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

08-10-2011

Título: Comunicação social viajou ao passado no mundo Sporting
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Comunicação social viajou ao passado no mundo Sporting
Godinho Lopes fez-se acompanhar por diversos elementos da Direcção a que preside há
pouco mais de seis meses para receber os principais responsáveis da Imprensa desportiva e
pelas secções do desporto dos restantes órgãos de comunicação social - O JOGO esteve
representado pelo seu director, José Manuel Ribeiro, e pelo director-adjunto, António Tadeia
-, como os vice-presidentes Carlos Barbosa e Nobre Guedes, e, com a ajuda de Mário
Casquilho, e acompanhado por figuras emblemáticas do futebol dos leões que integraram a
estrutura renovada, como Manuel Fernandes, Beto ou Luís Vidigal, dirigiu a visita ao museu
Mundo Sporting, passando em revista os 105 anos de vida do clube de Alvalade, com
especial incidência no triunfo histórico na Taça das Taças, com o famoso "cantinho do
Morais".
Presidente reúne-se hoje com leões beirões
Godinho Lopes prossegue hoje o périplo pelo país, promovendo a aproximação, agora, aos
Núcleos beirões do Sporting. O Núcleo Sportinguista de Mangualde será a sede do encontro,
a realizar a partir das 16h30, com os Núcleos dos distritos de Viseu, da Guarda e de Castelo
Branco, em iniciativa idêntica à que o presidente do Sporting tem repetido de norte a sul de
Portugal, o que lhe permitiu contactar quase uma centena de Núcleos. A comitiva leonina
será ainda recebida na Câmara Municipal de Mangualde e juntar-se-á ao jantar em Cubos.
Pedro Cunha Ferreira deixa Direcção do clube

ID: 3835675

Em comunicado publicado ontem na página oficial do clube na internet, o Sporting anunciou
que "Pedro Cunha Ferreira solicitou a suspensão do mandato de vogal do Conselho
Directivo, e a partir do dia 10 de Outubro, inicia funções como secretário-geral da Sporting
Clube de Portugal, Futebol - SAD, reportando directamente à sua administração".
Pedro Cunha Ferreira deixa, assim, a direcção do clube, para integrar a estrutura da
empresa que gere o futebol dos leões, no recém-criado cargo de secretário-geral, exercendo
funções a partir de segunda-feira.
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Mangualde recebe 2ªFeira Expo-TT
ENTRADA GRÁTIS PARA O PÚBLICO
Dias 8 e 9 de Outubro, na Praia Artificial. Pistas de obstáculos, passeios
navegação e trial TT são algumas das propostas para um fim-de-semana cheio de
adrenalina
No fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro, Mangualde vai ser pista de mais um
encontro de amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro
Nacional de Praticantes de Todoo- Terreno, decorre na Praia Artificial, e promete
momentos cheios de adrenalina. A iniciativa é uma organização da Câmara
Municipal de Mangualde, do Clube Rodas no Trilho e do Dá Gás Clube de
Mangualde.
Pistas de obstáculos, passeio, navegação e trial TT são algumas das propostas
para os participantes deste segundo encontro, às quais se aliam momentos de
animação, convívio e degustação da gastronomia regional. Para os participantes
do trial TT os prémios são 750€, 500€ e 250€ respectivamente para o primeiro,
segundo e terceiro classificados.
Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades,
competições e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e
publicitação de marcas, concessionários ligados à actividade e proporcionar um
encontro único entre praticantes para troca de vivência e partilha de saberes e
conhecimentos com o propósito de dinamizar eventos e criar um maior número de
praticantes são os principais objectivos desta iniciativa.
O preço por participante é de 15€, sendo grátis para crianças até aos 12 anos, e
inclui o jantar de sábado, almoço de domingo, passeios TT livres e parque viatura.
No Trial as inscrições são limitadas a 20 jipes e variam entre os 150€ e os 200€,
caso sejam efectuadas até 30 de Setembro ou depois de 1 de Outubro
respectivamente. Também as inscrições para a Navegação são limitadas a 20
jipes. É de referir que, acresce ao preço para participantes, o valor de 10€ por jipe.
Os expositores são grátis, bem como a entrada do público.
Para mais informações e inscrições expottmangualde.blogspot.com.
PROGRAMA
Sábado, dia 8
A partir das 11h00 – Passeio TT (livre)
12h00 às 18h00 – Trial TT
Domingo, dia 9
09h00 – Passeio BTT
A partir das 10h00 – Passeio TT (livre) e Navegação TT
14h00 às 17h00 – Pista de Obstáculos TT
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Mangualde - Autarquia assinalou Dia Internacional do Idoso: uma
tarde especial para centenas de seniores mangualdenses
Animação musical, apresentação do projecto “Biblioteca para Avós”, visionamento
de imagens representativas de actividades e projectos desenvolvidos com os
seniores e transmissão em directo para o programa «Portugal no Coração» da
RTP1 foram alguns dos momentos que preencheram a tarde.
Mangualde celebrou o Dia Internacional do Idoso com a realização de uma tarde
de animação, com transmissão em directo para o programa «Portugal no
Coração» da RTP1. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde,
teve lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a participação
de centenas de seniores do concelho de Mangualde.
De forma a saudar todos os seniores presentes, João Azevedo, edil
mangualdense e Mª José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da
autarquia, marcaram presença na iniciativa.
João Azevedo, em declarações à RTP, congratulou-se pelas acções que têm sido
desenvolvidas pela autarquia, em parceria com a Rede Social, tendo por objectivo
a promoção do envelhecimento protegido como o eixo da política municipal no
âmbito do idoso. Maria José Coelho deu início às comemorações, realçando a
importância destas actividades sóciorecreativas e culturais, na oportunidade que
representam para os idosos saírem um pouco da rotina e estreitarem laços
sociais. Na mesma linha de acção, apresentou o projecto “Biblioteca para Avós”,
iniciativa que resulta da parceria entre o Serviço de Acção Social e a Biblioteca
Municipal e que pretende aproximar os grupos seniores das vivências sócioculturais, proporcionando o acesso a documentos, acções e actividades de leitura,
combatendo assim o isolamento deste público. O programa iniciou-se com a
projecção de imagens representativas de actividades e projectos desenvolvidos
com os idosos, ao longo do último ano, pela autarquia de Mangualde, através da
Unidade Orgânica da Acção Social e Saúde, em parceria com as instituições da
Rede Social: “Encontros de Proximidade – Políticas de Envelhecimento”, “Pontos
e Encontros”, “Idosos em Segurança”, “Andanças Seniores”, “Arraial Sénior”,
“Ciclo de Cinema Português”, “Prevenção de Acidentes na Terceira Idade”,
“Prevenção e Primeiros Socorros em Geriatria”, “Animação em Lares e Centros de
Dia”, “Bons Velhos Tempos”, “Saberes e Sabores” e “Olha para a Pobreza com
Olhos de Ver”.
Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde proporcionou momentos
especiais de convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior - Grupo Musical
da Universidade Sénior de Rotary e participação da Escola de Música Raul
Linhares. Durante a tarde, foi ainda possível visitar a exposição «Pontos e
Encontros», uma mostra dos trabalhos elaborados pelas munícipes, do sexo
feminino, com 65 anos ou mais, no âmbito do ateliê de trabalhos manuais tricô, renda, bordados, dinamizado semanalmente pelo Banco Local de
Voluntariado de Mangualde. No final todos os participantes cantaram o “Parabéns
a Você” e foi distribuído bolo comemorativo.
Na iniciativa estiveram presentes seniores da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde, do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, do Centro Social
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Paroquial de Chãs de Tavares, do Centro Paroquial da Cunha Baixa, do Centro
Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e do Centro Social Paroquial de Santiago
de Cassurrães.
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Uma tarde especial para centenas de seniores mangualdenses

ID: 3830686

No dia 3 de Outubro, Mangualde celebrou o Dia Internacional do Idoso com a realização de
uma tarde de animação, com transmissão em directo para o programa «Portugal no
Coração» da RTP1. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, teve lugar
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a participação de centenas de
seniores do concelho de Mangualde.

De forma a saudar todos os seniores presentes, João Azevedo, edil mangualdense e Mª
José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da autarquia, marcaram presença na
iniciativa. João Azevedo, em declarações à RTP, congratulou-se pelas acções que têm sido
desenvolvidas pela autarquia, em parceria com a Rede Social, tendo por objectivo a
promoção do envelhecimento protegido como o eixo da política municipal no âmbito do
idoso. Maria José Coelho deu início às comemorações, realçando a importância destas
actividades sócio-recreativas e culturais, na oportunidade que representam para os idosos
saírem um pouco da rotina e estreitarem laços sociais. Na mesma linha de acção,
apresentou o projecto “Biblioteca para Avós”, iniciativa que resulta da parceria entre o
Serviço de Acção Social e a Biblioteca Municipal e que pretende aproximar os grupos
seniores das vivências sócio-culturais, proporcionando o acesso a documentos, acções e
actividades de leitura, combatendo assim o isolamento deste público. O programa iniciou-se
com a projecção de imagens representativas de actividades e projectos desenvolvidos com
os idosos, ao longo do último ano, pela autarquia de Mangualde, através da Unidade
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Orgânica da Acção Social e Saúde, em parceria com as instituições da Rede Social:
“Encontros de Proximidade – Políticas de Envelhecimento”, “Pontos e Encontros”, “Idosos em
Segurança”, “Andanças Seniores”, “Arraial Sénior”, “Ciclo de Cinema Português”, “Prevenção
de Acidentes na Terceira Idade”, “Prevenção e Primeiros Socorros em Geriatria”, “Animação
em Lares e Centros de Dia”, “Bons Velhos Tempos”, “Saberes e Sabores” e “Olha para a
Pobreza com Olhos de Ver”.
Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde proporcionou momentos especiais de
convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior – Grupo Musical da Universidade Sénior
de Rotary e participação da Escola de Música Raul Linhares. Durante a tarde, foi ainda
possível visitar a exposição «Pontos e Encontros», uma mostra dos trabalhos elaborados
pelas munícipes, do sexo feminino, com 65 anos ou mais, no âmbito do ateliê de trabalhos
manuais – tricô, renda, bordados, dinamizado semanalmente pelo Banco Local de
Voluntariado de Mangualde. No final todos os participantes cantaram o “Parabéns a Você” e
foi distribuído bolo comemorativo.

ID: 3830686

Na iniciativa estiveram presentes seniores da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, do
Centro Social de Fornos de Maceira Dão, do Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares, do
Centro Paroquial da Cunha Baixa, do Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e do
Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães.
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Mangualde assinalou Dia Internacional do Idoso
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No dia 3 de Outubro, Mangualde celebrou o Dia Internacional do Idoso
com a realização de uma tarde de animação, com transmissão em directo para o programa
«Portugal no Coração» da RTP1. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, teve lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a
participação de centenas de seniores do concelho de Mangualde.
De forma a saudar todos os seniores presentes, João Azevedo, edil mangualdense e Mª
José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da autarquia, marcaram presença na
iniciativa. João Azevedo, em declarações à RTP, congratulou-se pelas acções que têm sido
desenvolvidas pela autarquia, em parceria com a Rede Social, tendo por objectivo a
promoção do envelhecimento protegido como o eixo da política municipal no âmbito do
idoso. Maria José Coelho deu início às comemorações, realçando a importância destas
actividades sócio-recreativas e culturais, na oportunidade que representam para os idosos
saírem um pouco da rotina e estreitarem laços sociais. Na mesma linha de acção,
apresentou o projecto “Biblioteca para Avós”, iniciativa que resulta da parceria entre o
Serviço de Acção Social e a Biblioteca Municipal e que pretende aproximar os grupos
seniores das vivências sócio-culturais, proporcionando o acesso a documentos, acções e
actividades de leitura, combatendo assim o isolamento deste público. O programa iniciou-se
com a projecção de imagens representativas de actividades e projectos desenvolvidos com
os idosos, ao longo do último ano, pela autarquia de Mangualde, através da Unidade
Orgânica da Acção Social e Saúde, em parceria com as instituições da Rede Social:
“Encontros de Proximidade – Políticas de Envelhecimento”, “Pontos e Encontros”, “Idosos em
Segurança”, “Andanças Seniores”, “Arraial Sénior”, “Ciclo de Cinema Português”, “Prevenção
de Acidentes na Terceira Idade”, “Prevenção e Primeiros Socorros em Geriatria”, “Animação
em Lares e Centros de Dia”, “Bons Velhos Tempos”, “Saberes e Sabores” e “Olha para a
Pobreza com Olhos de Ver”.
Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde proporcionou momentos especiais de
convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior – Grupo Musical da Universidade Sénior
de Rotary e participação da Escola de Música Raul Linhares. Durante a tarde, foi ainda
possível visitar a exposição «Pontos e Encontros», uma mostra dos trabalhos elaborados
pelas munícipes, do sexo feminino, com 65 anos ou mais, no âmbito do ateliê de trabalhos
manuais – tricô, renda, bordados, dinamizado semanalmente pelo Banco Local de
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Voluntariado de Mangualde. No final todos os participantes cantaram o “Parabéns a Você” e
foi distribuído bolo comemorativo.

ID: 3832503

Na iniciativa estiveram presentes seniores da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, do
Centro Social de Fornos de Maceira Dão, do Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares, do
Centro Paroquial da Cunha Baixa, do Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e do
Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães.
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MANGUALDE: Autarquia assinalou Dia Internacional do Idoso
Posted on 10/05/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Animação musical, apresentação do projecto
“Biblioteca para Avós”, visionamento de imagens representativas de actividades e projectos
desenvolvidos com os seniores e transmissão em directo para o programa «Portugal no
Coração» da RTP1 foram alguns dos momentos que preencheram a tarde.
No passado dia 3 de Outubro, Mangualde celebrou o Dia Internacional do Idoso com a
realização de uma tarde de animação, com transmissão em directo para o programa
«Portugal no Coração» da RTP1. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, teve lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a
participação de centenas de seniores do concelho de Mangualde.

ID: 3830818

De forma a saudar todos os seniores presentes, João Azevedo, edil mangualdense e Mª
José Coelho, Vereadora da Acção Social e Saúde da autarquia, marcaram presença na
iniciativa. João Azevedo, em declarações à RTP, congratulou-se pelas acções que têm sido
desenvolvidas pela autarquia, em parceria com a Rede Social, tendo por objectivo a
promoção do envelhecimento protegido como o eixo da política municipal no âmbito do
idoso. Maria José Coelho deu início às comemorações, realçando a importância destas
actividades sócio-recreativas e culturais, na oportunidade que representam para os idosos
saírem um pouco da rotina e estreitarem laços sociais.
Na mesma linha de acção, apresentou o projecto “Biblioteca para Avós”, iniciativa que resulta
da parceria entre o Serviço de Acção Social e a Biblioteca Municipal e que pretende
aproximar os grupos seniores das vivências sócio-culturais, proporcionando o acesso a
documentos, acções e actividades de leitura, combatendo assim o isolamento deste público.
O programa iniciou-se com a projecção de imagens representativas de actividades e
projectos desenvolvidos com os idosos, ao longo do último ano, pela autarquia de
Mangualde, através da Unidade Orgânica da Acção Social e Saúde, em parceria com as
instituições da Rede Social: “Encontros de Proximidade – Políticas de Envelhecimento”,
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“Pontos e Encontros”, “Idosos em Segurança”, “Andanças Seniores”, “Arraial Sénior”, “Ciclo
de Cinema Português”, “Prevenção de Acidentes na Terceira Idade”, “Prevenção e Primeiros
Socorros em Geriatria”, “Animação em Lares e Centros de Dia”, “Bons Velhos Tempos”,
“Saberes e Sabores” e “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver”.
Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde proporcionou momentos especiais de
convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior - Grupo Musical da Universidade Sénior
de Rotary e participação da Escola de Música Raul Linhares. Durante a tarde, foi ainda
possível visitar a exposição «Pontos e Encontros», uma mostra dos trabalhos elaborados
pelas munícipes, do sexo feminino, com 65 anos ou mais, no âmbito do ateliê de trabalhos
manuais - tricô, renda, bordados, dinamizado semanalmente pelo Banco Local de
Voluntariado de Mangualde. No final todos os participantes cantaram o “Parabéns a Você” e
foi distribuído bolo comemorativo.
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Na iniciativa estiveram presentes seniores da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, do
Centro Social de Fornos de Maceira Dão, do Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares, do
Centro Paroquial da Cunha Baixa, do Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e do
Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães.
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Mangualde - CDS reuniu em em plenário Distrital

ID: 3828228

Este Sábado, em Plenário Distrital convocado para o efeito, a Comissão Política
Distrital do CDS, submeteu à apreciação dos militantes Plano de Actividades para
o último trimestre de 2011 e 1º trimestre de 2012.
Em acto muito concorrido, o qual teve lugar no Auditório Municipal de Mangualde,
Rui Santos e a sua equipa apresentaram as linhas principais de orientação para
os tempos mais próximos. São muitas as realizações que vão ocorrer. Desde
Fórum's temáticos a realizar de forma descentralizada pelo distrito, Magusto,
Jantar de Natal, acções de voluntariado e de solidariedade social, a Distrital
contará com a ajuda de uma newsletter mensal que vai procurar optimizar a
veiculação da informação entre todos e junto das populações.
Forte aposta na formação política e no debate de ideias. Para a Distrital de Viseu
do CDS, pela voz do seu Presidente Rui Santos "é importante abrir as portas e as
janelas da sedes, é preciso ouvir os militantes, os simpatizantes e as populações
em geral, é preciso explicar o que se passa, é preciso passar a mensagem do
CDS." A Distrital desafiou a as Concelhias a procurarem crescer no número de
militantes, segundo afirmou "com o nosso trabalho, com a vossa força, amanhã
seremos seguramente mais."
Hélder Amaral, Deputado e Presidente do Plenário encerrou a sessão com uma
intervenção sobre a situação política actual, alertou para as dificuldades que
atravessamos e para a necessidade de cumprirmos "com o que nos é imposto" é
que, segundo Hélder Amaral, "não há Plano B".
Em declarações à imprensa no final, Rui Santos não esqueceu a Concelhia de
Mangualde, liderada por Elvira Gaspar, agradeceu a hospitalidade e relembrou
que " em Mangualde é o CDS quem verdadeiramente é oposição ao Executivo
Municipal, apesar de não ter representatividade nos Órgãos Autárquicos."
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Mangualde – Técnicos da autarquia promovem pratica desportiva nos
jardins de infância públicos do concelho

ID: 3837897

De 3 de Outubro a 29 de Junho
No passado dia 3 de Outubro arrancou mais uma edição do projecto «Mangualde
Abraça os Jovens». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde,
prolonga-se até 29 de Junho de 2012. Destinado às crianças dos Jardins-deInfância Públicos do concelho, este projecto tem como objectivo promover a
prática desportiva junto dos mais novos através das iniciativas “o jardim vai à
natação” e “o desporto vai ao jardim”. Assim, “O jardim vai à natação” tem como
objectivo «promover e incrementar a prática da natação». Para isso, vão realizarse aulas quinzenais de adaptação ao meio aquático, nas Piscinas Municipais. Por
outro lado, e «de forma a promover o desporto junto dos alunos, enquanto veículo
do desenvolvimento da pessoa humana, os técnicos da Câmara Municipal de
Mangualde, também quinzenalmente, vão às instituições infantis, onde irão
promover aulas de ginástica e jogos recreativos e lúdicos integrados na vertente
“O desporto vai ao jardim”».
Para mais informações os interessados devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou
através do email desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820.
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Sessão de formação: “Sinais de Alerta no Desenvolvimento InfantoJuvenil” em Mangualde

No próximo dia 12 de Outubro, quarta-feira, pelas 15h30, o Auditório da Câmara Municipal de
Mangualde, vai acolher uma sessão de formação dedicada ao tema “Sinais de Alerta no
Desenvolvimento Infanto-Juvenil”. A iniciativa resulta de uma organização conjunta da
autarquia mangualdense e do Centro de Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional “Os
Cinco Sentidos”.

Destinada à população em geral, esta formação pretende alertar e consciencializar todos os
agentes envolvidos na educação e acompanhamento de crianças e jovens. A sessão tem a
duração prevista de 2h30.

ID: 3830684

Conhecer os principais quadros clínicos que podem surgir no pré-escolar, 1º e 2º ciclos;
identificar as principais características de cada perturbação, nomeadamente da Dislexia,
Discalculia, Hiperactividade, Défice de Atenção, Essence, Damp e Perturbação Específica da
Linguagem, e conhecer os procedimentos educativos mais adequados de acordo com as
diferentes manifestações sintomatológicas são os objectivos orientadores desta sessão.

As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório até ao dia 11 de Outubro através dos
email’s ssocial@mmangualde.pt ou mangualde.5sentidos@hotmail.com ou pelo telefone
232619880.
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2ª Expo Feira TT em Mangualde
No fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro, Mangualde vai ser pista de mais um encontro de
amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro Nacional de Praticantes de
Todo-o-Terreno, decorre na Praia Artificial, e promete momentos cheios de adrenalina. A
iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, do Clube Rodas no Trilho
e do Dá Gás Clube de Mangualde.
Pistas de obstáculos, passeio, navegação e trial TT são algumas das propostas para os
participantes deste segundo encontro, às quais se aliam momentos de animação, convívio e
degustação da gastronomia regional. Para os participantes do trial TT os prémios são 750€,
500€ e 250€ respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro classificados.
Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades, competições
e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e publicitação de marcas,
concessionários ligados à actividade e proporcionar um encontro único entre praticantes para
troca de vivência e partilha de saberes e conhecimentos com o propósito de dinamizar
eventos e criar um maior número de praticantes, são os principais objectivos desta iniciativa.
O preço por participante é de 15€, sendo grátis para crianças até aos 12 anos, e inclui o
jantar de sábado, almoço de domingo, passeios TT livres e parque viatura. No Trial as
inscrições são limitadas a 20 jipes e variam entre os 150€ e os 200€, caso sejam efectuadas
até 30 de Setembro ou depois de 1 de Outubro respectivamente. Também as inscrições para
a Navegação são limitadas a 20 jipes. É de referir que, acresce ao preço para participantes,
o valor de 10€ por jipe. Os expositores são grátis, bem como a entrada do público.

ID: 3830679

Para mais informações e inscrições expottmangualde.blogspot.com.
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Transplante urgente
Colocado por redacao em Outubro 3, 2011 0 Comentários

Inês é uma jovem do 12.º ano, de Pinhel, Manigoto que precisa
urgentemente de um transplante de coração, no entanto, por ter um tipo de sangue raro Bestá à procura de doadores para poder fazer a operação.

ID: 3827996

A informação está a ser divulgada pela Câmara Municipal de Mangualde que apela a quem
tiver conhecimento de alguma pessoa com este tipo de sangue raro, só dois por cento da
população mundial tem e que esteja disposto a ajudar que contacte Luís de Carvalho –
931085403 ou Pedro Leal Ribeiro – 222041893 Fax: 222059125.
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Encontro Nacional de Amantes de Todo-o-Terreno em Mangualde
Segunda, 03 Outubro 2011 15:45 | Eventos e Lazer

No fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro, Mangualde vai ser pista de mais um encontro de
amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro Nacional de Praticantes de
Todo-o-Terreno, decorre na Praia Artificial, e promete momentos cheios de adrenalina. A
iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, do Clube Rodas no Trilho
e do Dá Gás Clube de Mangualde.
Pistas de obstáculos, passeio, navegação e trial TT são algumas das propostas para os
participantes deste segundo encontro, às quais se aliam momentos de animação, convívio e
degustação da gastronomia regional. Para os participantes do trial TT os prémios são 750€,
500€ e 250€ respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro classificados.
Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades, competições
e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e publicitação de marcas,
concessionários ligados à actividade e proporcionar um encontro único entre praticantes para
troca de vivência e partilha de saberes e conhecimentos com o propósito de dinamizar
eventos e criar um maior número de praticantes são os principais objectivos desta iniciativa.

ID: 3827988

O preço por participante é de 15€, sendo grátis para crianças até aos 12 anos, e inclui o
jantar de sábado, almoço de domingo, passeios TT livres e parque viatura. No Trial as
inscrições são limitadas a 20 jipes e variam entre os 150€ e os 200€, caso sejam efectuadas
até 30 de Setembro ou depois de 1 de Outubro respectivamente. Também as inscrições para
a Navegação são limitadas a 20 jipes. É de referir que, acresce ao preço para participantes,
o valor de 10€ por jipe. Os expositores são grátis, bem como a entrada do público.
Para mais informações e inscrições expottmangualde.blogspot.com
PROGRAMA
Sábado, dia 8
A partir das 11h00 – Passeio TT (livre)
12h00 às 18h00 – Trial TT
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Domingo, dia 9
09h00 – Passeio BTT
A partir das 10h00 – Passeio TT (livre) e Navegação TT

ID: 3827988

14h00 às 17h00 – Pista de Obstáculos TT
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2ª Expo Feira TT em Mangualde

No fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro, Mangualde vai ser pista de
mais um encontro de amantes de todo-o-terreno. A 2ª Expo Feira TT – 2º Encontro Nacional
de Praticantes de Todo-o-Terreno, decorre na Praia Artificial, e promete momentos cheios de
adrenalina. A iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, do Clube
Rodas no Trilho e do Dá Gás Clube de Mangualde.
Pistas de obstáculos, passeio, navegação e trial TT são algumas das propostas para os
participantes deste segundo encontro, às quais se aliam momentos de animação, convívio e
degustação da gastronomia regional. Para os participantes do trial TT os prémios são 750€,
500€ e 250€ respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro classificados.
Promover a modalidade, os clubes de TT do país e difundir as suas actividades, competições
e iniciativas, promover um espaço único para divulgação e publicitação de marcas,
concessionários ligados à actividade e proporcionar um encontro único entre praticantes para
troca de vivência e partilha de saberes e conhecimentos com o propósito de dinamizar
eventos e criar um maior número de praticantes são os principais objectivos desta iniciativa.

ID: 3827992

O preço por participante é de 15€, sendo grátis para crianças até aos 12 anos, e inclui o
jantar de sábado, almoço de domingo, passeios TT livres e parque viatura. No Trial as
inscrições são limitadas a 20 jipes e variam entre os 150€ e os 200€, caso sejam efectuadas
até 30 de Setembro ou depois de 1 de Outubro respectivamente. Também as inscrições para
a Navegação são limitadas a 20 jipes. É de referir que, acresce ao preço para participantes,
o valor de 10€ por jipe. Os expositores são grátis, bem como a entrada do público.
Para mais informações e inscrições expottmangualde.blogspot.com.
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Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infanto-Juvenil» em Mangualde

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

ID: 3828009

As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório até ao dia 11 de Outubro através dos
email’s ssocial@mmangualde.pt ou mangualde.5sentidos@hotmail.com ou pelo telefone
232619880.

Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infanto-Juvenil» em Mangualde

03-10-2011

INTERNET

1 de 1

