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Primeira Sala de Aula do Futuro da região
inaugurada na Escola Felismina Alcântara
A Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde
usufrui desde a semana passada
da primeira ‘Sala de Aula do Futuro’ criada no distrito de Viseu
sendo a nona a funcionar no
país. O projeto ‘EduFor Innov@
tive Classroom’, inaugurado a
11 de maio, criado pelo EduFor
- Centro de Formação de Associação de Escolas dos concelhos
de Nelas, Mangualde, Penalva
do Castelo, Sátão e Vila Nova de
Paiva, e tem como objetivo proporcionar um ambiente educativo inovador nas salas de aula,
que desafiará os utilizadores e os
visitantes a repensar o papel da
pedagogia, do design e da tecnologia nas suas salas de aula.
O EduFor Innov@tive Classroom Lab será usado para a formação de professores e por alunos em contexto de sala de aula.

O mesmo envolverá alunos, professores, parceiros da indústria e
outros intervenientes educativos
no sentido de desenvolver visões
sobre a escola do futuro e estratégias para as concretizar. O
EduFor Innov@tive Classroom
Lab é inspirado no “Future Classroom Lab” existente em Bruxelas, desenhado pela European
Schoolnet.
Este Ambiente Educativo
Inovador, o primeiro na região
Centro e na região Norte, poderá servir de exemplo para outros
a criar posteriormente, na sequência do caminho que está a
ser veiculado pelo Ministério da
Educação: salas de aula do futuro combatem abandono escolar
precoce, adianta a EduFor numa
nota à imprensa.
Para o presidente da Câmara
de Mangualde “este é um passo

fundamental na procura de formação de excelência” no concelho de Mangualde. “Estamos a
falar da primeira Sala de Aula do
Futuro no distrito e a nona no
país. Mangualde está, assim, na
vanguarda da formação”, sublinhou o autarca.

Durante a sessão de inauguração da ‘Sala de Aula do Futuro’
foi ainda assinado um protocolo
entre o EduFor e a Direção-Geral da Educação, representada
por João Carlos Sousa, com vista
à dinamização e divulgação deste ambiente educativo inovador.

o OBJECTIVO É PROPORCIONAR UM AMBIENTE EDUCATIVO INOVADOR
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Inaugurada
primeira Sala de Aula
do Futuro da região
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MEIO MILHÃO DE EUROS PARA TRATAMENTO E LIMPEZA
DE CAMINHOS E LINHAS DE ÁGUA EM MANGUALDE

1 o maior investimento de
sempre em intervenção florestal
no concelho de Mangualde. O
Município obteve parecer favorável. do PDR2020, á candidatura de Estabilização de
Emergência Pós-Incêndios, efetuada em dezembro pela amar,
guia. Os investimentos, em
cerca de meio milhão de curtis,
tem uma comparticipação de
100% a fundo perdido do

PDR2020.
Neste âmbito irão ser realizadas intervenções de tratamento e limpeza de caminhos e
linhas de água, no valor de
180.000 ouros. que visam
recuperar caminhos e linhas de
água atingidas pelos incêndios
de 2015. No mesmo âmbito, a
Zona de Intervenção Florestal
(71F) constituída em Mangualde será contemplada com

uni valor de 128.000 coros. para
a mesma tipologia de intervenções dentro da sua área de
gestão. Encontra-se também em
fase de concurso um conjunto dc
intervenções em linhas de água
no concelho para tratamento e
limpeza de margens. no valor de
150.000 euros, ao abrigo de
medidas de apoio do PDR2020.
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, afirma

que "para O municipio de Mangualde e determinante a aposta
na floresta e na prevenção de
acontecimentos catastróficos no
nosso território. Vamos continuar a investir na prevenção.
com reforço de meios para a
equipa de sapadores florestais.
no tratamento dc caminhos e
linhas de água através dos
incentivos do PDR2020 e na
reflorestação, em parceria com
as juntas de freguesia e com as
entidades privadas que estejam
dispostas a investir no concelho."
Além das candidaturas em
marcha. o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver um plano estratégico de
intervenção florestal que contará, já em 2016. com uma dotação de 40.000 coros para intervenções de limpeza e tratamento em caminhos.
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Portugal vai ter carta
dos recursos geológicos
O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, anunciou, no passado dia 13 de maio,
em Mangualde, que Portugal terá,
até ao final da legislatura, uma carta que identificará os recursos geológicos, com vista à sua exploração.
"Dei orientações ao LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
no sentido da aceleração de um
programa nacional dos recursos
geológicos", afirmou o governante
durante a visita à cidade vizinha,
revelando ainda que, "em Portugal
o levantamento dos recursos geológicos está feito "em cerca de 75% do
território. Faltam-nos 25% e isto é
uma situação praticamente inédita
na Europa. É inaceitável que um
país como o nosso, que tem recursos geológicos muito importantes,
não os conheça», acrescentou.
O trabalho vai ser desenvolvido
até ao final da legislatura, podendo depois as empresas "conhecer
melhor quais os recursos geológicos de que dispõem", referiu Jorge
Seguro Sanches, explicando ainda
que a informação será disponibilizada "de uma forma digital, para
que todos os agentes económicos
possam ganhar com esta questão".

um futuro
com tradiao

"irk
. • MANGUALDE!
. ml:mt

João Azevedo com Jorge Seguro Sanches, em Mangualde.
Lembrando que vai ser lançado este ano "um fundo nacional
para os recursos geológicos para
ajudar as empresas que fazem a
prospeção e a exploração de recursos geológicos», Jorge Seguro
Sanches realçou que esta área é
"uma aposta clara deste Governo.
O Estado está a fazer o seu trabalho,
os investidores também, mas acima de tudo porque entendem que
Portugal tem um potencial nesta
área muito relevante", juntou.
O secretário de Estado da energia exemplificou com a notícia de
que já foi iniciado "o processo de
consulta pública para que seja

aberta a mina de ferro de Torre
de Moncorvo. A concretizar-se, e
isto depende muito dos promotores, será a primeira vez desde
há 30 anos que vai acontecer em
Portugal a reabertura de uma mina
de minérios metálicos", afirmou.
O presidente da Cãmara de
Mangualde, João Azevedo, congratulou-se por, "a curto/médio prazo,
ser feito um mapeamento na área
da indústria do minério de forma
a arranjar alternativas em vários
setores da indústria, nomeadamente no setor automóvel", realçando
que este "é muito importante para
o concelho de Mangualde". 1
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Município vai poupar 25 mil euros
com novo plano de redução energética
	O concelho de Mangualde
vai poder poupar cerca de 25 mil
euros anuais em eletricidade,
nos edifícios municipais, através
de um plano de redução energética. O presidente da Câmara,
João Azevedo e o secretário de
Estado da Energia, Jorge Seguro
Sanches assinaram um contrato
de financiamento para a reformulação de instalações elétricas
de cinco pontos de consumo –

Estação de Tratamento de Água
de Canedo do Chão, Estação de
Tratamento de Água de Fagilde,
Piscinas Municipais, Estação de
Tratamento de Água de Mangualde e Paços do Concelho –
que vai reduzir a energia reativa
nos edifícios.
Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo é
um plano “justo” acrescentando
que ‘Mangualde é um território

FINANCIAMENTO PERMITE REFORMULAR CINCO PONTOS DE CONSUMO

importante no desenvolvimento
de novos projetos”, nomeadamente “na área do carro elétrico,
com o investimento da PSA para
um novo modelo que vai começar a ser preparado no início de
2018”.
	O secretário de Estado da
Energia considerou o Plano Nacional de Eficiência Energética,
no setor da energia, “o grande
desígnio nacional”, salientando
que o objetivo é “termos consumos muito mais eficientes, quer
ao nível do consumo elétrico
quer ao nível dos transportes”.
Jorge Seguro Sanches anunciou, que Portugal terá, até ao
final da legislatura, uma carta
que identificará os recursos geológicos, com vista à sua exploração: “Dei orientações ao LNEC
(Laboratório Nacional de Engenharia Civil) no sentido da aceleração de um programa nacional dos recursos geológicos […]
é inaceitável que um país como
o nosso, que tem recursos geológicos muito importantes, não os
conheça”.
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Peregrinação Jubilar da Misericórdia

Arciprestado da Beira Alta ruma ao
Santuário de Nossa Senhora do Castelo
Apesar da noite mais fria e da
ameaça de chuva, foram muitas
as pessoas, vindas dos quatro
concelhos englobados no Arciprestado da Beira Alta, Fornos
de Algodres, Mangualde, Nelas
e Penalva do Castelo, que participaram nesta peregrinação do
Ano Jubilar da Misericórdia.
Concentraram-se no Largo
da Câmara Municipal de Mangualde, Largo Dr. Couto, e caminharam rumo ao Santuário de
Nossa Senhora do Castelo, meditando as 14 Obras de Misericórdia, com a ajuda das diversas
comunidades, e rezando o terço.
Acompanhava esta multidão a
imagem de Nossa Senhora do
Castelo, ladeada de alguns elementos da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, a quem
o Santuário Jubilar pertence.
De velas nas mãos, unidos
em oração, era visível a expres-

são de uma fé comum e o desejo
de viver o desafio deste Ano da
Misericórdia, como Arciprestado. Junto ao Santuário, no local
onde habitualmente é celebrada a Festa de Nossa Senhora
do Castelo, a 8 de setembro, foi
celebrada a Eucaristia, na Solenidade da Santíssima Trindade,
com a participação de todos e
a presença de quase todos os
sacerdotes que trabalham neste
arciprestado.
Na homilia, o arcipreste, Pa-

dre Nuno Azevedo, desafiou os
presentes a continuar esta peregrinação na própria vida, “mergulhando na intimidade de um
Deus misericordioso, que se dá
a conhecer como Pai que ama,
Filho que salva e Espírito Santo
que conduz e fortalece”.
A peregrinação encerrou-se com o passar da Porta Santa, aberta neste Santuário a 13
de dezembro de 2015, acompanhando a imagem até ao seu interior.
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MÚSICA, DANÇA E POESIA
ENVOLVEM A LUA

No próximo dia 27 de maio, às
21h30, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde,
acolhe mais uma edição 'Sextas da
Lua'. Música, dança e poesia vão
coabitar tornando a noite única e
deslumbrante. O espetáculo contará com a participação do grupo
Galo Cant'às Duas, da Escola Pé de
Dança e de Nelson Veiga. A entrada é livre.
Galo Cant'às Duas é um novo
projeto do Hugo Cardoso e
Gonçalo Alegre. A banda inspira-se
em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas. A experiência
tocada ao vivo cria uma "viagem
espacial", acompanhada pelo
carisma caraterístico do projeto e
a prática sonora que deixa pre-

sença na mente dos seus ouvintes.
Esta versatilidade permite que
Galo Cant'às Duas explore diversos
campos musicais, abrangendo
assim a satisfação de públicos distintos.
A Pé de Dança, sediada em
Braga, iniciou a sua atividade em
1997, estando a lecionar as modalidades de danças de salão e de
danças latinas em diversas localidades, contando com um corpo de
48 monitores que todos os dias
levam a imagem desta instituição
a várias regiões do país. Além das
atividades pedagógicas, esta escola destaca-se pela promoção
constante da dinâmica e convívio
social.
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MANGUALDE ACOLHE IV SEMANA DA SAÚDE
De forma a promover estilos de vida mais saudáveis
e alertar para questões fundamentais ligadas ao bemestar e à saúde, Mangualde
volta a dedicar uma semana
a estas temáticas. A IV
edição da 'Semana da Saúde'
realiza-se de 30 de maio a 5
junho e é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da
Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade de
Mangualde,
Ginasium,
Clínica Cuida Mais, Tempo XL,
Instituto Português do
Sangue, Centro Bujutsu de
Mangualde, IAM, Arqueiros
de Viseu, OMB Grupo Ótico,
CEM Nancy, AzurPhisiovida,
CLDS 3G, MGLSKBCREW,
Melom Nice&Easy, 5 Sentidos, Medeia, Ana Francisca
Mendes, João Gouveia, Jorge
Gonçalves e José Paisana.
Durante toda semana as
iniciativas dedicadas à população são várias: dádiva de
sangue, workshops, rastreios, tertúlias, desporto,
música, dança e muita animação. As iniciativas dividem-se por vários espaços
mangualdenses. Para além
disso, há dias dedicados a
temas específicos com várias
atividades
direcionadas,
nomeadamente o Dia da
Saúde Ativa (30 de maio), Dia
da Parentalidade Responsável (31 de maio), Dia
Mundial da Criança (01 de
junho), Dia da Promoção da
Saúde (02 de junho), Dia da
Prevenção da Doença (03 de
junho) e o Fim de Semana
em Movimento (4 e 5 de
junho).
PROGRAMA «IV SEMANA

DA SAÚDE»
30 de maio — Dia da Saúde
Ativa
17:30 1 Workshop "Prevenção visual" (Professores,
educadores, auxiliares, pais)
Auditório da ESFA-OMB
18:00 1 "Pais na Bancada"
(Pais de atletas)
Sede do Grupo Desportivo
de Mangualde (Estádio Municipal) -CLDS 3G
31 de maio — Dia da Parentalidade Responsável
09:30 1 "Consulta da
Boneca" (Crianças dos 5 anos
(IPSS))-Unidade Móvel da
Saúde - Largo Dr. Couto-UCC
11:00 1 Workshop "Ginástica
Pré e Pós Parto" Inscrições
obrigatórias*CMM-AzurPhisiovida
14:00 1 Workshop "Amamentação" Inscrições obrigatórias*Auditório CMM
Clínica CuidaMais
15:00 1 Workshop "Massagem do Bebé" Inscrições
obrigatórias*CMM-UCC
17:30 1 Workshop "Estratégias para promover o Desenvolvimento
Infantil
/
Estimulação Multissensorial"
(Pais com crianças dos 3/5
anos; Educadores de Infância) Inscrições obrigatórias*
Centro Escolar / Sala Snoezelén-AzurPhisiovida
1 de junho — Dia Mundial da
Criança-Todo o dia 1 Atividades dirigidas ao Pré-escolar e 1.2 Ciclo-CMM
09:00 1 10:00 1 10:30 1 11:30
1 "Meditação para crianças e
adolescentes" (Crianças e
jovens)-Escola Gomes Eanes
de AzuraraCLDS 3G
14:30 1 Saúde Mental: Projeto + Contigo-Auditório
CMM-UCC

2 de junho — Dia da Promoção da Saúde
09:00 1 Unidade Móvel — Dádiva de Sangue "Dar para
Ajudar" (Comunidade em
geral)-Largo Dr. Couto-Instituto Português do Sangue
14:30 1 Workshop "Prevenção de Doenças CérebroCardio-Vasculares"
(Comunidade em geral) Inscrições obrigatórias*
Auditório CMM-UCC
1 Rastreio de Doenças Cardiovasculares (Comunidade
em geral) Inscrições obrigatórias*-Largo Dr. Couto
Clínica CuidaMais
15:30 1 Ciclo de Tertúlias "Tu
não mandas em mim" — 12
"Gravidez na Adolescência"
(Jovens)-CLDS 3G / UCC
3 de junho — Dia da Prevenção da Doença
10:00 1 Atividade de Estimulação cognitiva geriátrica (Inscrições de idosos das IPSS)
Inscrições obrigatórias*
Mercado Municipal
AzurPhisiovida
14:30 1 Workshop "Alimentação na base da Prevenção"
(Comunidade em geral)
Auditório CMM-UCC/URAP
FIM DE SEMANA EM MOVIMENTO
4 de junho
14:30 1 Skaters em Movimento-Largo das Carvalhas
MGLSK8CREW
15:00 1 Workshop de Defesa
Pessoal-Largo Dr. Couto-Centro BUJUTSU de Mangualde
17:00 1 Treino Funcional
Largo Dr. Couto-GINASIUM
1 Ginástica Localizada-Largo
Dr. Couto-GINASIUM
18:00 1 Workshop Danças de
Salão-Largo Dr. Couto
Ana Francisca Mendes / Pro-

fessor Jorge Gonçalves
19:00 1 Workshop Kizomba
Largo Dr. Couto
Ana Francisca Mendes / Professor Jorge Gonçalves
21:00 1 Workshop Djembel
Largo Dr. Couto-João Gouveia
21:30 1 Caminhada / Corrida
Mangualde Light Run
Ruas da Cidade
22:00 1 Atuação da Banda
"Índice"
5 de junho
Toda a tarde 1 Workshop de
Artes Marciais
Jardim Cidade / Avenida Central-Centro BUJUTSU de
Mangualde
14:30 1 Skaters em Movimento-Largo das Carvalhas
MGLSK8CREW
!Tiro ao Arco
Avenida Conde D. Henrique
(Travessa Da Condessa)
Arqueiros de Viseu
15:00 1 Workshop "Sabores
de Todos os Tempos"
Auditório CMM
Tempo XL
1 Música e Movimento
Largo Dr. Couto
CEM Nancy
15:30 1 Dança
Largo Dr. Couto-IAM
16:00 1 Workshop "Pé de
Dança"Largo Dr. Couto
Tempo XL
17:00 1 Seniores em Movimento-Largo Dr. Couto
José Paisana
21:00 1 1.2 Festival de Artes
Marciais de Mangualde
Largo Dr. Couto (Pavilhão
Municipal — de acordo com
as condições atmosféricas)
Centro BUJUTSU de Mangualde
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Texto Sandra Rodrigues

QUATRO CIDADES DO DISTRITO DE VISEU
COM 36 MILHÕES DE EUROS

14 MILHÕES DE EUROS
PARA VISEU, 11 MILHÕES
PARA LAMEGO, SETE PARA
MANGUALDE E QUATRO
PARA TONDELA. ESTES SÃO
AS VERBAS COMUNITÁRIAS
PARA O DISTRITO DE
VISEU ATRAVÉS DOS
PLANOS ESTRATÉGICOS
DE DESENVOLVIMENTO
URBANO (PEDU). EM
OUTUBRO DE 2015, AS
EXPETATIVAS DOS
AUTARCAS ERA CONSEGUIR
FINANCIAMENTO PARA
OBRAS NO VALOR DE 56
MILHÕES DE EUROS

A

cobertura do Mercado 2 de
Maio e as requalificações do
Bairro Municipal e da Central
de Camionagem são algumas das
obras em Viseu que já têm financiamento através do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano).
São cerca de 14 milhões de euros
que foram aprovados e que vão ser
investidos em três eixos prioritários:
mobilidade, reabilitação e inclusão
social. Autarquia de Viseu diz já estar
“pronta” para um PEDU 2.
Almeida Henriques, presidente do
município viseense, destaca o “orçamento significativo” conseguido
pela cidade de Viseu. “Enquanto
que outras cidades optaram por
fazer projetos muito grandes que
agora sofreram cortes, nós não. Nós
ajustámos os projetos de acordo
com a estimativa daquilo que estaria
disponível financeiramente. O ajustamento que fizemos permite passar
para o terreno boa parte da nossa estratégia”, refere o autarca para quem
mobilidade “tem uma parte muito
importante” neste PEDU na sua
relação entre transportes públicos e
mobilidade suave.
Almeida Henriques destaca ainda
outra “vantagem” deste instrumento
financeiro por chamar os privados.
“Nós próprios alocámos cerca de
um milhão de euros para privados
que vão ter aqui um instrumento
financeiro que vai acelerar algumas
reabilitações do nosso centro histórico”, realça e exemplifica: “enquan-

to outros municípios colocaram
verbas para construir parques de
estacionamento, nós optamos por
fazer isso através de um concurso
público, levando os privados a fazer
esses investimentos. Na área dos
transportes seguimos o mesmo
caminho. Portanto, nós acabámos
por conseguir transformar o nosso
PEDU num PEDU mais alargado.
A liás quando o apresentarmos
publicamente ver-se-á que para além
destes 14 milhões, que eram a nossa
base, o nosso PEDU é capaz de valer
para cima de 25 milhões de euros”,
conclui Almeida Henriques.
11 MILHÕES DE EUROS
PARA LAMEGO
A autarquia de Lamego esperava
conseguir financiamento para obras
no valor de 18 milhões de euros, mas
acabou por conseguir 11 milhões. De
fora ficou a regeneração do Bairro
da Ponte, um dos mais típicos da
cidade. “Não foi considerado elegível
e a meu ver mal porque tinha, pelo
menos, duas componentes que poderiam ser avaliadas. Trata-se de um
bairro típico e tem zona ribeirinha”,
lamenta Francisco Lopes. Segundo
o autarca lamecense, ainda está
também em “dúvida” a elegibilidade
do túnel que a Câmara pretende
construir por baixo da escadaria da
Nossa Senhora dos Remédios para
evitar a travessia e o congestionamento da EN2.
Francisco Lopes anuncia que o
PEDU vai contemplar investimentos
na área da inclusão com intervenções em dois bairros, enquanto que
no âmbito da regeneração urbana
será requalificado algum edificado
da autarquia.
Na área da mobilidade está prevista
a criação de dois “interfaces” para
impulsionar a mobilidade suave e
os transportes públicos. Projetos
que, refere o autarca, estão incluídos
porque fazem parte dos pressupostos
do PEDU mas que para a cidade de
Lamego não são os mais necessários
como, por exemplo, em cidades
europeias que são igualmente contempladas com este programa de
investimento.

5,800 MILHÕES PARA
MANGUALDE
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, considera
que foram atingidos “objetivos
históricos” na regeneração urbana de
Mangualde. O município conta com
5 milhões e 830 mil euros afetos ao
PEDU. Segundo o autarca, a verba
será utilizada na requalificação do
edifício do antigo cinema, na requalificação do Bairro do Modorno, um
dos mais antigos da cidade, e ainda
dos Largos do Rossio, Dr. Couto e
das Carvalhas. “Estamos a falar de
uma regeneração total em equipamentos urbanos” salienta o autarca,
destacando ainda que, no âmbito da
mobilidade, Mangualde vai integrar
a rede de estruturação de “interfaces” de ligação da linha ferroviária
ao plano de transportes públicos.

4 MILHÕES PARA TONDELA
A requalificação da frente ribeirinha, a criação de aceleradores de
empresas e a intervenção em habitações para reforçar o apoio social
no centro da cidade são alguns dos
investimentos que vão ser realizados
tendo em conta a verba de quatro
milhões de euros que foi atribuída
no PEDU de Tondela.
“Foi muito satisfatório o que conseguimos”, sublinha José António
Jesus, embora admita que este valor
é o resultado de “uma negociação
ex igente e bastante esforçada”.
“Vamos apresentar vários projetos
estruturais para a reabilitação,
mobilidade e inclusão social. São
quatro milhões de euros de investimento e que serão reavaliados
para que alguns domínios sejam
reforçados”, conclui o autarca.

Os PEDU são planos para os centros urbanos de maior dimensão e que têm as componentes da mobilidade dentro das cidades, da reabilitação
urbana e do apoio às comunidades desfavorecidas. Com estas três componentes aprovadas, o pacote é de 788 milhões de euros para as regiões
Norte, Centro, Lisboa e Alentejo.
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GALO CANT’ ÀS DUAS NA BIBLIOTECA DE MANGUALDE
Música, dança e poesia vão coabitar
na “Sextas da Lua” que acontecem
esta noite (27 de maio) na Biblioteca Municipal de Mangualde. O espetáculo conta com a participação do
grupo Galo Cant’às Duas, da Escola Pé de Dança e a palavra de Nelson Veiga.

Galo Cant’às Duas é um novo projeto
do Hugo Cardoso e Gonçalo Alegre.
A banda inspira-se em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas. A
experiência tocada ao vivo cria uma
“viagem espacial”, acompanhada pelo carisma caraterístico do projeto e
a prática sonora que deixa presença

na mente dos seus ouvintes. Esta versatilidade permite que Galo Cant’às
Duas explore diversos campos musicais, abrangendo assim a satisfação
de públicos distintos.
A Pé de Dança, sediada em Braga, iniciou a sua atividade em 1997, estando a lecionar as modalidades de dan-

ças de salão e de danças latinas em
diversas localidades, contando com
um corpo de 48 monitores que todos
os dias levam a imagem desta instituição a várias regiões do país. Além
das atividades pedagógicas, esta escola destaca-se pela promoção constante da dinâmica e convívio social.
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QUARENTA POSTOS DE TRABALHO CRIADOS EM MANGUALDE

O grupo Bricotir, que também tem instalações e presta serviços em Espanha,
em Ourense, acaba de abrir uma unidade em Mangualde. Trata-se de um
investimento que ronda o meio milhão
de euros. Para o setor dos transportes,
o grupo garante para já uma frota de
meia centena de camiões.
O investimento em Mangualde implica
a criação de 40 postos de trabalho diretos. Outros investimentos da Bricotir
são esperados para breve também em
Mangualde. Para além da Bricotir
Transportes, serão ainda dinamizadas
a Bricotir Imobiliária e a Britadão, empresa que atuará na área da produção

de componentes para construção.
De acordo com o líder da autarquia
de Mangualde, João Azevedo, “o
investimento da Bricotir vai trazer
va lor acrescentado à econom ia
local e regional”. O autarca acredita
que “os territórios do interior só se
conseguem valorizar e ser competitivos se tiverem emprego. Só assim se
seguram as pessoas e se promove o
futuro”, disse.
Para além da instalação da Bricotir,
a Câmara de Mangualde anunciou
também a assinatura na passada
semana de outros protocolos de
cooperação. O primeiro foi assinado

com a Cooperativa Agropecuária dos
Agricultores de Mangualde (COAPE)
e com a queijaria Vale da Estrela, no
sentido de garantir o escoamento do
leite de todos os associados.
Um contrato para assessoria técnica
foi ainda assinado entre a autarquia e
a Associação Nacional de Criadores
de Ovinos da Serra da Estrela. Um
representante deste organismo, Manuel Marques, referiu na ocasião que
o recente anúncio da criação de uma
queijaria artesanal em Mangualde já
levou a alterações no mercado, nomeadamente a subida do preço pago aos
produtores.
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CICLISMO

GRANDE PRÉMIO É
ESTE FIM DE SEMANA
Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo recebem este fim-de-semana, dias 28 e 29, o Grande
Prémio do Dão. A prova de ciclismo, com mais de 200 quilómetros,
vai contar com a presença de mais
de uma centena de participantes.
O Grande Prémio de Ciclismo do
Dão está dividido em três etapas –
começa em Mangualde no sábado
e termina em Viseu no domingo.
PERCURSO GRANDE PRÉMIO
DE CICLISMO DO DÃO
1ª ETAPA: MANGUALDE – PENALVA
DO CASTELO (163,3KM) – 28 MAIO
local

Hora

Partida: Câmara Municipal de
Mangualde

12h30

Chãs de Tavares

12h48

Abrunhosa do Mato

13h15

Meta Volante: Av. dos Capitães Mangualde

13h31

Santar

13h45

Prémio Montanha 3.ª cat.
Silgueiros

14h04

S. João de Lourosa

14h07

Fornos de Maceira Dão

14h28

Fagilde

14h33

Nesperido

14h40

Corga

14h46

Antas

15h15

P. Montanha 2.ª cat.

15h17

Matela

15h34

Moradia

15h40

Meta Volante: Câmara Municipal de Penalva do Castelo

16h06

P. Montanha 2.ª cat. Sezures

16h24

Meta: Câmara Municipal de
Penalva do Castelo

16h34

2ª ETAPA: NELAS – NELAS (66KM) –
29 MAIO
Partida: Estádio Municipal de
Nelas

9h30

Outeiro de Espinho

9h36

Santar

9h53

Rio Dão/Póvoa Dão

10h10

Prémio Montanha 3ª cat.
Silgueiros

10h14

Prémio Montanha 2ª cat.
Aguieira

10h33

Carvalhal Redondo

10h36

Meta Volante: Canas de
Senhorim

10h51

Caldas da Felgueira

10h55

Meta: Praça Município

11h09

3ª ETAPA: VISEU – VISEU (10 KM) –
29 MAIO
Partida: Câmara Municipal de
Viseu

15h00

Av. 25 de Abril

15h00

Rua Major Leopoldo Silva

15h03

Avenida Europa

15h04

Av. Cidade de Salamanca

15h09

Praça Grão Vasco

15h09

Av. Dr. António José de
Almeida

15h14

Meta: Largo do Rossio

15h14
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Mangualde com mais de 40
operacionais para fogos florestais
APRESENTAÇÃO O auditório da Câmara Municipal de
Mangualde acolheu a apresentação do Dispositivo Especial
de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) 2016 de Mangualde. A apresentação foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e contou
com intervenção do comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, Carlos
Carvalho.
Para o edil mangualdense, “é
necessário estarmos preparados e conhecer o que se passou no passado e pode acontecer no futuro”. Isto porque
considera que “temos de estar
preparados para sermos competentes na nossa acção”. Para
João Azevedo, “as pessoas merecem que lhes seja apresentada a qualidade e competência destes serviços para conseguirem perceber o que fazemos no território. São forças
de combate que tem de ser respeitadas”. À equipa do DECIF
deixou um alerta e espera que
“todas as equipas estejam em
rede e cumpram a hierarquia
de comando, para que tudo

Dispositivo foi apresentado nos Paços do Concelho

funcione devidamente”.
No âmbito do dispositivo
agora apresentado, estão afectos ao combate a incêndios florestais em Mangualde mais de
40 operacionais e 11 veículos
de combate ou apoio ao combate. Os meios, humanos e
materiais, estão distribuídos
pelos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, pela GNR, pela
Protecção Civil Municipal e pelos Sapadores Florestais, entre
outros agentes de protecção
civil. Os kits de 1.ª intervenção
das juntas de freguesia estão
disponíveis em Alcafache, Espinho, Fornos de Maceira Dão,
São João da Fresta, União de
Freguesias de Moimenta de

Maceira Dão e Lobelhe do
Mato, União de Freguesias de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e União
de Freguesias de Tavares.
Durante a apresentação foi
destacada a importância da
preparação e prontidão para
um período crítico, que se
prevê com condições muito
adversas em termos de combate aos incêndios florestais.
Foi ainda referido que a segurança ocupa sempre as prioridades não descurando a missão e as estratégias necessárias
para uma eficaz e eficiente gestão das ocorrências. |
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Mangualde com
40 operacionais
para incêndios
Dispositivo | P9
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Uma centena
de jovens no
Andebol4Kids
em Mangualde

O Estádio Municipal de Mangualde acolheu o encontro inter-concelhio do projecto Andebol4Kids. A iniciativa, que
contou com a participação de
mais de uma centena de jovens
atletas, destina-se às crianças
do 1.º ciclo.
Presente na entrega de prémios, o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, disse ser “um orgulho
e satisfação que Mangualde
este ano recebe e participa
neste encontro inter-concelhio
de andebol. Juntos, unimos esforços para que a prática desta
modalidade seja uma realidade, reunindo as condições
necessárias”.
“Os equipamentos municipais são pensados para esta
realidade, para se adaptarem
às diversas modalidades, aos
diversos desportos, e isso é essencial nos dias de hoje”, disse
o autarca, adiantando que “a
aposta na actividade desportiva deve ser uma realidade de
todos os municípios”.
João Azevedo reforçou que
“o despertar para as diversas
modalidades deve acontecer
desde jovem para que a maisvalia, o gosto, a vontade, a
competitividade e o espírito
desportivo acompanhe o desenvolvimento dos mais pequenos”.
O projecto Andebol4Kids
pretende fomentar o desporto
jovem em geral e o andebol em
particular, de uma forma atractiva, didáctica e saudável, onde
o maior objectivo é o desenvolvimento global e harmonioso dos jovens.
A organização do Andebol4Kids está a cargo da Associação de Andebol de Viseu e
conta com o apoio das Câmaras de Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo, dos Agrupamentos de Escolas de Mangualde, Penalva do Castelo,
Zona Urbana de Viseu, Viso, Viseu Norte e Viseu Sul, da Associação Os Melros, do Gigantes
Sport Mangualde e do Académico de Viseu. |
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TRANSPORTES O Grupo Bricotir, que opera no
setor dos transportes, abriu uma unidade em Mangualde, realizando um investimento de cerca de
um milhão de euros. Contando com meia centena
de camiões, o Grupo criou 40 postos de trabalho
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diretos. Para o autarca de Mangualde, João Azevedo, "este investimento vai trazer valor acrescentado à economia local e regional", porque, argumentou, "os territórios do interior só se conseguem
valorizar e ser competitivos se tiverem emprego".
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Desenvolvimento urbano
com 5,8 milhões de euros
Mangualde Presidente da Câmara diz tratar-se do maior investimento público
de sempre no município e diz que tal só é possível porque “colocámos
Mangualde na 1.ª divisão das cidades da zona Centro”
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, esteve ontem na cerimónia de assinatura dos contratos que regem os Planos Estratégicos de
Desenvolvimento
Urbano
(PEDU) dos municípios, que decorreu em Santa Maria da Feira.
A cerimónia foi presidida pelo
ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques,
contando também com a presença do ministro doAmbiente,
João Pedro Matos Fernandes.
O PEDU de Mangualde representa um investimento de 5,8
milhões de euros durante o actual quadro comunitário e prevê acções/intervenções nas áreas da mobilidade, investimento
social e regeneração urbana.
Para o edil mangualdense,
“este é o culminar de um trabalho de planeamento estratégico, bem como de negociações
com as entidades que gerem os
fundos comunitários, para que
Mangualde possa ter um plano
de acção para a regeneração
urbana neste quadro comunitário”.
“Os 5,8 milhões de euros de
investimento neste quadro comunitário para regeneração urbana é o maior investimento
público de sempre e só é pos-

João Azevedo ladeado pelos ministros Pedro Marques e Pedro Matos Fernandes

João Azevedo crê
que investimentos
vão melhorar qualidade de vida dos mangualdenses e espera
ter alguns em execução já este ano

sível porque colocámos Mangualde na 1.ª divisão de cidades
da zona Centro que puderam
candidatar-se aos PEDU, com
todos os benefícios e vantagens
que os investimentos trarão, e
assim melhorar a qualidade de
vida dos mangualdenses”, sublinhou, garantido que está a
decorrer um trabalho intenso
na elaboração dos projectos do
plano de acção “para que assim
que abram os avisos do Centro
2020 possamos candidatar investimento”. “Esperamos ter

execução já em 2016 de alguns
desses investimentos”, desejou.
O autarca mangualdense crê
que o investimento público pode alavancar o investimento privado. “Temos sido muito solicitados por investidores que procuram informação para requalificarem um conjunto de edificado muito importante dentro
da área de regeneração urbana
da cidade, pelo que espero que
os mesmos possam fazer as
suas candidaturas o mais depressa possível”, concluiu. |
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Mangualde recebe 5,8 milhões
para regeneração urbana

Ana Abrunhosa e João Azevedo, presidentes da CCDRC e Câmara de Mangualde, respectivamente,
assinaram ontem contrato que rege o plano estratégico de desenvolvimento urbano Página 9
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Férias Desportivas em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove mais uma
edição das Férias Desportivas de Verão. A iniciativa decorre de 11 a 29 de Julho, das 9h00 às 17h30, e destinase a crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos.
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Ministro da agricultura presidiu cerimónia de assinatura de protocolos

Mangualde foi capital nacional
do desenvolvimento local

Mangualde foi capital nacional do
desenvolvimento local. A cerimónia,
de carácter nacional, de assinatura de
protocolos entre a Autoridade de Gestão PDR2020 e os Grupos de Acção
Local (GAL), para a gestão da Medida 10
– DLBC Rural/FEADER decorreu no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde e foi presidida pelo Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.
A sessão, organizada pelo Município
de Mangualde e pela Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD), contou,
também, com a presença da Gestora do
PDR 2020, Gabriela Freitas e da presidente da Federação Minha Terra, Maria
João Botelho, bem como vários autarcas
da região.

30

Na cerimónia, em que o GAL/
ADD2020 assinou o referido protocolo
para a gestão da componente FEADER
no montante de 2,1 Milhões de euros,
estiveram presentes os presidentes de
câmara de Aguiar da Beira, Joaquim
Bonifácio; Mangualde, João Azevedo;
Penalva do Castelo, Francisco Carvalho;
e Sátão, Alexandre Vaz, que integram
a direcção da ADD. Com esta sessão,
a Autoridade de Gestão e o Ministério
da Agricultura deram um passo decisivo para que os GAL possam dar início à
abertura de avisos de concurso às acções da Medida 10 do PDR 2020, num
curto espaço de tempo.
Na sua intervenção o edil de Mangualde referiu que “foi com gosto que
acolhemos esta iniciativa de âmbito na-

cional que promove a apresentação do
plano de investimento para os pequenos, médios e grandes agricultores”. “Foi
o pontapé de saída para investimento no
sector primário no nosso território”, reforçou João Azevedo.
Por sua vez o Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural exortou os GAL “a lançarem rapidamente os
avisos para a abertura de candidaturas
a fundos comunitários, de forma a recuperar o atraso do Programa de Desenvolvimento Rural”, que considerou uma feliz
coincidência ter sido publicada no mesmo
dia “a portaria que põe em execução as
diversas medidas”. Capoulas Santos quer
agora concentrar-se “na execução deste e dos demais programas’, numa altura
em que começa a ter ‘a casa arrumada”.
É que “temos já um calendário previsional
para as decisões finais sobre um conjunto
de concursos que foram sucessivamente
abertos no ano passado. Desejo que rapidamente possamos ter a situação normalizada e ter o PDR em plena execução,
porque o país e o desenvolvimento rural
em especial muito precisam disso”, acrescentou o governante.
Depois da cerimónia, Capoulas Santos
visitou o Gabinete de Apoio ao Agricultor
de Mangualde (GAA), onde ficou a conhecer todas a valências e serviços que o
GAA presta aos Agricultores do concelho.

www.gazetarural.com
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Assinatura de protocolos com queijaria
Vale da Estrela e ANCOSE

COAPE garante
o escoamento do leite
produzido pelos sócios
O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Mangualde foi palco da
assinatura da assinatura de dois protocolos por parte da Cooperativa
Agropecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE): um contrato
com a queijaria Vale da Estrela, que garante o escoamento do leite produzido pelos sócios, e um protocolo de assessoria técnica com a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE).
Na cerimónia marcaram presença o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o presidente da COAPE, Rui Costa, o presidente da ANCOSE, Manuel Marques, e o antigo ministro, Jorge Coelho, que
está a construir uma queijaria tradicional em Mangualde.
Na sessão, o edil mangualdense destacou “a importância da criação
de cerca de meia centena de postos de trabalho através da construção
da queijaria”, solicitando a Jorge Coelho que termine rapidamente o seu
primeiro projecto para passar ao seguinte. O autarca lembrou que são
“os investimentos que atraem pessoas ao concelho”, sublinhando que
“a criação de emprego, nos diversos sectores da economia do concelho, tem sido o seu principal objectivo” desde que tomou posse como
presidente da Câmara de Mangualde.
Já Rui Costa, presidente da COAPE; referiu que “estes protocolos representam um marco histórico para os produtores de leite de ovelha do
concelho”. Tratou-se da formalização de algo inédito, acreditando que
“os dois acordos agora assinados irão permitir dar mais qualidade de
vida aos produtores e criar as bases para assegurar o futuro do sector,
ao torná-lo mais atractivo aos jovens, valorizando o leite, que dá origem ao queijo Serra da Estrela”.
Já Jorge Coelho lembrou que “o queijo Serra da Estrela é único no
mundo e deve ser promovido como tal junto dos consumidores, mostrando-se disponível para apoiar financeiramente uma campanha de
informação, que terá como objectivo esclarecer as pessoas, evitando
que comam gato por lebre”.
O presidente da ANCOSE mostrou-se satisfeito por o anúncio da
construção da queijaria já ter resultado em alterações no mercado do
leite, levando a uma subida do preço pago aos produtores. “Os produtores de leite têm o direito de viver do queijo Serra da Estrela e esta nova
unidade é um passo nesse sentido”, sublinhou Manuel Marques.
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desportiva' reforça. Para o edil mangualdense foi 'uma
oportunidade única de unir a competição às paisagens
e às tradições do Dão. Porque através do ciclismo
conseguimos promover e unir territórios, divulgando a
região e as suas singularidades'.
Os melhores ciclistas do pelotão português
percorreram os concelhos de Mangualde, Penalva do
Castelo, Nelas e Viseu, entre os dias 28 e 29 de maio.
A prova teve três etapas e um total de 239,4 Km. Os
corredores portugueses, Rafael Reis e Joni Brandão,
estiveram em destaque na etapa decisiva do Grande
Prémio do Dão, um contrarrelógio de 10,1 quilómetros.
Rafael Reis (W52-FC Porto) venceu o "crono" Joni
Brandão (Efapel) conquistou a classificação geral
individual.

r EDIÇÃO DO GRANDE PRÉMIO DO DÃO TEVE
INICIO EM MANGUALDE
PARTICIPARAM TODAS AS
FORMAÇÕES PROFISSIONAIS E
TODAS AS EQUIPAS DE CLUBE
PORTUGUESAS
No passado sábado, 28 de maio, o Presidente da
Câmara Municipal Mangualde, João Azevedo, deu o tiro
de partida da segunda edição do Grande Prémio do
Dão. A iniciativa, que pretende contribuir para divulgar
a região e as suas riquezas paisagísticas, vinícolas e

gastronómicas, contou com a participação de todas as
formações profissionais e todas as equipas de clube
portuguesas.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
`acredita que este tipo de eventos são fundamentais
para atrair gente e turismo'. Acrescentando que
estamos perante 'uma prova grandiosa que projeta
toda a região'. 'Esta prova tem como principais
objetivos a projeção e promoção da Região Vitivinícola
do Dão, incentivando simultaneamente a prática
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APRESENTADO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE
A INCÊNDIOS FLORESTAIS 2016
O auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu
hoje, 27 de maio, a apresentação do Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Florestais 2016 de
Mangualde (DECIF). A apresentação foi conduzida pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e contou com intervenção do Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho.
Para o edil mangualdense, 'é necessário estarmos
preparados e conhecer o que se passou no passado e
pode acontecer no futuro'. Isto porque considera que
'temos de estar preparados para sermos competentes
na nossa ação'. Para João Azevedo, 'as pessoas
merecem que lhes seja apresentada a qualidade
e competência destes serviços para conseguirem
perceber o que fazemos no território. São forças de
combate que tem de ser respeitadas'. À equipa do
DECIF deixou um alerta e espera que 'todas as equipas
estejam em rede e cumpram a hierarquia de comando,

para que tudo funcione devidamente'.
Na sua intervenção, o Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde reforçou a importância de
'termos uma força capaz de responder às diferentes
situações que possam vir a acontecer no concelho'. E
reforçou 'nós não vivemos de forma isolada, vivemos em
rede... e nós estamos aqui para dar o nosso contributo
nesse sentido'. Carlos Carvalho deseja que 'seja um ano
mais tranquilo do que o ano que passou' e afirma que a
população 'pode contar com este dispositivo para tornar o

concelho mais seguro'.
43 OPERACIONAIS E 11 VEÍCULOS DE COMBATE
AFETOS AOS DECIF
No âmbito do dispositivo agora apresentado,
estão afetos ao combate a incêndios florestais em
Mangualde cerca de 43 operacionais e 11 veículos
de combate ou apoio ao combate. Os meios, humanos
e materiais, estão distribuídos pelos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, pela G N R, pela Proteção
Civil Municipal, pelos Sapadores Florestais, entre
outros agentes de proteção civil. Os kits de 1'
intervenção das Juntas de Freguesia estão disponíveis
em Alcafache, Espinho, Fornos de Maceira Dão, São
João da Fresta, União de Freguesias de Moimenta de
Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União de Freguesias
de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, União
de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
e União de Freguesias de Tavares.
Durante a apresentação foi destacada a importância
da preparação e prontidão para um período crítico, que
se prevê com condições muito adversas em termos
de combate aos incêndios florestais. Foi ainda referido
que a segurança ocupa sempre as prioridades não
descurando a missão e as estratégias necessárias
para uma eficaz e eficiente gestão das ocorrências.
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EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: AUTARQUIA DE
MANGUALDE VAI REDUZIR 25 MIL EUROS DE
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA
FELICITOU 'O PRESIDENTE DA CÂMARA PELA
ADESÃO AO PLANO NACIONAL DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E PELA CANDIDATURA QUE
APRESENTOU, DIZENDO-LHE QUE ESTE É, NO
SETOR DA ENERGIA, O GRANDE DESÍGNIO
NACIONAL
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, assinou, no passado dia 13 de maio,
com o Governo, um Plano de Redução Energética
no Município que vai permitir uma poupança na
ordem dos 25 mil euros/anuais, nos edifícios
municipais. O secretário de Estado da Energia, Jorge
Seguro Sanches, esteve no concelho para assinar
este contrato de financiamento que permitirá uma
reformulação das instalações elétricas de cinco
pontos de consumo (Estação de Tratamento de
Água de Canedo do Chão, Estação de Tratamento
de Água de Fagilde, Piscinas Municipais, Estação
de Tratamento de Água de Mangualde e Paços do
Concelho), reduzindo assim a energia reativa nestes
edifícios do município. A cerimónia realizou-se no
Salão Nobre da Autarquia e contou com a presença
de ilustres mangualdenses e empresários da região.
João Azevedo vê este 'Plano de Redução Energética
no município de forma séria e justa para o concelho',
acrescentado que `Mangualde é um território
importante no desenvolvimento de novos projetos
na área do carro elétrico, nomeadamente com o
investimento da PSA para um novo modelo que vai
começar a ser preparado no início de 2018'. O edil
mangualdense reforçou ainda que 'gostava muito
que Mangualde se continuasse a afirmar como
cluster automóvel' e que 'desse este salto qualitativo

— ambiental e de qualidade de vida'. Na sessão,
o secretário de Estado da Energia aproveitou a
oportunidade para 'felicitar o Presidente da Câmara
pela adesão ao Plano Nacional de Eficiência
Energética e pela candidatura que apresentou,
dizendo-lhe que este é, no setor da energia, o grande
desígnio nacional'. Salientou ainda que o objetivo é
`termos consumos muito mais eficientes, quer ao nível
do consumo elétrico quer ao nível dos transportes'.
Jorge Seguro Sanches anunciou, em primeira
mão, que Portugal terá, até ao final da legislatura,
uma carta que identificará os recursos geológicos,
com vista à sua exploração: Dei ontem (quintafeira) orientações ao LNEC (Laboratório Nacional
de Engenharia Civil) no sentido da aceleração de
um programa nacional dos recursos geológicos'.
Acrescentando, 'é inaceitável que um país como
o nosso, que tem recursos geológicos muito
importantes, não os conheça'. João Azevedo
congratulou-se com a novidade por, a curto/médio
prazo, ser feito 'um mapeamento na área da indústria
do minério de forma a arranjar alternativas em
vários setores da indústria, nomeadamente no setor
automóvel', que é muito importante no concelho.
A visita do Secretário de Estado inclui ainda uma
passagem pela Felmica, uma empresa sénior na
extração e transformação de matérias-primas para a
indústria cerâmica. Sedeada em Mangualde, é uma
empresa fortemente vocacionada para a atividade
extrativa, detendo atualmente direitos de exploração
sobre mais de 25 concessões mineiras de quartzo e
feldspato. A comitiva visitou ainda as antigas minas da
Cunha Baixa e Espinho.
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MANGUALDE ACOLHE
IV SEMANA DA SAÚDE
De forma a promover estilos de vida mais saudáveis
e alertar para questões fundamentais ligadas ao
bem-estar e à saúde, Mangualde volta a dedicar uma
semana a estas temáticas. A IV edição da 'Semana
da Saúde' decorre até 5 junho e é promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da
Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade
de Mangualde, Ginasium, Clínica CuidaMais, Tempo
XL, Instituto Português do Sangue, Centro Bujutsu
de Mangualde, IAM, Arqueiros de Viseu, 0MB Grupo
Ótico, CEM Nancy, AzurPhisiovida, CLDS 3G, MG LSK8CREW, Melom Nice&Easy, 5 Sentidos, Medeia,
Ana Francisca Mendes, João Gouveia, Jorge Gonçalves e José Paisana.
Durante toda semana as iniciativas dedicadas à população são várias: dádiva de sangue, workshops, rastreios, tertúlias, desporto, música, dança e muita animação. As iniciativas dividem-se por vários espaços
mangualdenses. Para além disso, há dias dedicados a
temas específicos com várias atividades direcionadas,
nomeadamente o Dia da Saúde Ativa (30 de maio),
Dia da Parentalidade Responsável (31 de maio), Dia
Mundial da Criança (01 de junho), Dia da Promoção
da Saúde (02 de junho), Día da Prevenção da Doença
(03 de junho) e o Fim de Semana em Movimento (4 e
5 de junho).
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INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REGENERAÇÃO
URBANA EM TIBALDINHO, ALCAFACHE
REDUZIR A VELOCIDADE DO TRÁFEGO DE
PASSAGEM E MELHORAR AS CONDIÇÕES
DE CONFORTO E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
DE TODOS OS UTENTES DA VIA ERA O
PRINCIPAL OBJETIVO
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, inaugurou no passado dia 22
de maio, as obras de requalificação do principal
atravessamento urbano da povoação de Tibaldinho,
Alcafache. Na cerimónia marcou presença o
Presidente da Junta de Alcafache, Nelson Almeida e
vários populares.
Este investimento da autarquia mangualdense, de
aproximadamente 85 mil euros, responde assim à
necessidade de reduzir a velocidade do tráfego de
passagem e de melhorar as condições de conforto
e condições de segurança de todos os utentes da

via. Para o edil mangualdense 'este trata-se de um
importante investimento naquilo que consideramos
ser um dos desígnios dos próximos anos na estratégia
de desenvolvimento do concelho: regeneração urbana
para o melhoramento das condições de conforto e
segurança dos mangualdenses'.
As obras de requalificação contemplaram o
nivelamento das circulações pedonais e rodoviárias,
demarcando-as pela aplicação de diferentes texturas
de materiais, limitando a faixa de rodagem à largura
de 4.00 m, obrigando a adoção de comportamentos
de "cortesia" no cruzamento de viaturas, sendo que
a zona destinada à circulação pedonal poderá ser
utilizada para mitigar a escassez de largura no caso
de cruzamento com viaturas de dimensões superiores,
no caso particular dos pesados de passageiros.
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da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
do Presidente da Junta de Freguesia de Espinho,
António Monteiro, do Pároco da Freguesia, João Leão
Zuzarte e de vários populares.
As obras resultaram de uma parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde e a Junta de Freguesia de
Espinho, através dos protocolos de apoio na conservação e gestão de equipamentos públicos. Tratou-se
de investimento público que visou um conjunto de
intervenções para ampliação do atual espaço para o
dobro da capacidade. Há vários anos que a comunidade ansiava pelo seu alargamento, tendo-se verificado
recentemente a quase inexistência de espaço disponível para novas sepulturas.

INAUGURADA
AMPLIAÇÃO DO
CEMITÉRIO DE ESPINHO
OBRAS RESULTARAM DE UMA PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE E AJUNTA DE
FREGUESIA DE ESPINHO
No passado dia 22 de maio, foram inauguradas as
obras de ampliação do Cemitério de Espinho. A
cerimónia contou com a presença do Presidente
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ASSINATURA DE PROTOCOLOS COM QUEIJARIA
VALE DA ESTRELA E ANCOSE
COAPE GARANTE O ESCOAMENTO DO LEITE
PRODUZIDO PELOS SÓCIOS
'SÃO OS INVESTIMENTOS QUE ATRAEM
PESSOAS AO CONCELHO' LEMBROU O EDIL
MANGUALDENSE
No passado sábado, 22 de maio, o Salão Nobre
dos Paços do Concelho foi palco da assinatura
da assinatura de dois protocolos por parte da
Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de
Mangualde (COAPE): um contrato com a queijaria

Vale da Estrela, que garante o escoamento do leite
produzido pelos sócios, e um protocolo de assessoria
técnica com a Associação Nacional de Criadores de
Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE). Na cerimónia
marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da COAPE,
Rui Costa, o Presidente da ANCOSE, Manuel Marques,
e o antigo ministro, Jorge Coelho, que está a construir
uma queijaria tradicional em Mangualde.
Na sessão, o edil mangualdense destacou 'a importância

da criação de cerca de meia centena de postos
de trabalho através da construção da queijaria,
solicitando a Jorge Coelho que termine rapidamente
o seu primeiro projeto para passar ao seguinte'.
O autarca lembrou que são 'os investimentos que
atraem pessoas ao concelho', sublinhando que
'a criação de emprego, nos diversos sectores da
economia do concelho, tem sido o seu principal
objetivo desde que tomou posse como presidente da
autarquia mangualdense'.
Segundo Rui Costa 'estes protocolos representam
um marco histórico para os produtores de leite de
ovelha do concelho'. Tratou-se da formalização de
algo inédito, acreditando que 'os dois acordos agora
assinados irão permitir dar mais qualidade de vida
aos produtores e criar as bases para assegurar o
futuro do setor, ao torná-lo mais atrativo aos jovens,
valorizando o leite, que dá origem ao queijo Serra da
Estrela:
Já o empresário Jorge Coelho lembrou que 'o
queijo Serra da Estrela é único no mundo e deve
ser promovido como tal junto dos consumidores,
mostrando-se disponível para apoiar financeiramente
uma campanha de informação, que terá como objetivo
esclarecer as pessoas, evitando que "comam gato por
Manuel Marques mostrou-se satisfeito por o anúncio
da construção da queijaria já ter resultado em
alterações no mercado do leite, levando a uma subida
do preço pago aos produtores. 'Os produtores de leite
têm o direito de viver do queijo Serra da Estrela e esta
nova unidade é um passo nesse sentido', sublinhou.
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Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de
Mangualde (COAPE) assinou um contrato com a
queijaria Vale da Estrela, que garante o escoamento
do leite produzido pelos sócios, e um protocolo de
assessoria técnica com a Associação Nacional de
Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE)

ASSINATURA TEVE LUGAR NO SALÃO
NOBRE DA CMM
P. 05
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ANDEBOL4KIDS
No passado sábado dia 28 de maio, o Estádio Municipal de
Mangualde acolheu o encontro inter-concelhio do projeto
Andebol4Kids. A iniciativa, que contou com a participação
de mais de uma centena de jovens atletas, destina-se às
crianças do 1° Ciclo. O Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, esteve presente na entrega dos
prémios de participação.
Para o edil mangualdense, 'é com orgulho e satisfação que
Mangualde este ano recebe e participa neste encontro
inter-concelhio de andebol. Juntos, unimos esforços
para que a prática desta modalidade seja uma realidade,
reunindo as condições necessárias. Os equipamentos
municipais são pensados para esta realidade, para
se adaptarem às diversas modalidades, aos diversos
desportos, e isso é essencial nos dias de hoje. O autarca
considera que 'a aposta na atividade desportiva deve ser
uma realidade de todos os municípios'. Reforçando que 'o
despertar para as diversas modalidades deve acontecer
desde jovem para que a mais-valia, o gosto, a vontade,
a competitividade e o espírito desportivo acompanhe o
desenvolvimento dos mais pequenos'.
UM PROJETO QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO GLOBAL
E HARMONIOSO DOS JOVENS
O projeto Andebol4Kids pretende fomentar o desporto
jovem em geral e o Andebol em particular, de uma forma
atrativa, didática e saudável, onde o maior objetivo é
o desenvolvimento global e harmonioso dos jovens. A
organização está a cargo da Associação de Andebol de
Viseu e conta com o apoio das Câmaras Municipais de
Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo, dos Agrupamentos
de Escolas de Mangualde, Penalva do Castelo, Zona
Urbana de Viseu, Viso, Viseu Norte e Viseu Sul, da
Associação Os Melros, do Gigantes Sport Mangualde e do
Académico de Viseu.
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MANGUALDE FALOU SOBRE CEUTA
A Câmara Municipal de Mangualde levou a cabo uma Conferência e Exposição sobre
Ceuta. O auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves encheu-se no passado
dia 13 de maio, para ouvir a Conferência "Luzes e sombras na operação militar da
tomada de Ceuta, em 1415" de João Gouveia Monteiro. O momento, que contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
teve ainda a participação dos alunos do "+ Música" do Agrupamento de Escolas,
orientados pelo Prof. Admar Ferreira, na abertura e encerramento da sessão.
No mesmo dia arrancaram ainda as exposições "Miniaturas de máquina de guerra,
artilharia e barcos" de José Barros e "Peitorais, capacetes, armaduras e espadas de
guerra" de Joaquim Tavares. Ambas patentes ao público até dia 20 de maio.
A organização esteve a cargo da Câmara Municipal de Mangualde e do Agrupamento
de Escolas de Mangualde, através do Professor João Carlos Alves. Contou ainda com
o apoio da Livraria Adrião na mostra de livros para venda.
"LUZES E SOMBRAS NA OPERAÇÃO MILITAR DA TOMADA DE CEUTA, EM
1415" (POR JOÃO GOUVEIA MONTEIRO):
A conquista portuguesa de Ceuta, em 21 de agosto de 1415, foi uma das operações
mais surpreendentes e mais apaixonantes de toda a história medieval portuguesa.
Trata-se da campanha mais longamente preparada, mais exigente em termos
humanos, financeiros e logísticos e mais participada de todas quantas Portugal
empreendeu entre os meados do século XII e os inícios do século XV. Além
disso, temos a sorte de dispor de um relato detalhadíssimo da campanha, obra do
cronista e guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, Gomes Eanes de Zurara,
nos 105 capítulos da sua "Crónica da Tomada de Ceuta". Apesar de tudo isto, e do
evidente sucesso militar da expedição, subsistem ainda muitas dúvidas acerca desta
campanha, que de há décadas vêm alimentando um debate historiográfico bastante
interessante: quais foram realmente as motivações da expedição? Qual o seu impacto
no quadro político nacional e ibérico? Que crédito podemos atribuir à narrativa de
Zurara? Até que ponto uma operação tão cuidadosamente planeada correu, no dia
D, tal como o rei desejara? Por que razão é que a praça muçulmana resistiu tão
debilmente, e em que medida é que isso reflete o declínio da dinastia berbere dos
Merínidas em Marrocos? Que balanço final devemos fazer da conquista da primeira
praça norte-africana portuguesa: valeu a pena? Que sacrifícios e que meios humanos,
financeiros e, de novo, logísticos foi preciso reunir a partir de 1415 para conservar
o enclave de Ceuta até
1458 (data da 2.a conquista
africana portuguesa)? Que
significado e impacto teve
o 21 de agosto de 1415
para o futuro da história
de Portugal no mundo?
Finalmente: que articulações
e analogias podemos fazer
entre Aljubarrota-1385 e
Ceuta-1415?

Página 45

Renascimento
A46

ID: 64727159

01-06-2016

Tiragem: 4400

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,01 x 10,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

"COMO SER PRODUTOR"
POTENCIA NOVOS EMPREENDEDORES
A Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE), no âmbito do plano de ação do programa do Contrato Local de Desenvolvimento Social de
3a Geração (CLDS 3G) de Mangualde, promove o curso
de Formação "Como ser Produtor".
A apresentação decorreu ontem, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde, onde estiveram presentes as
técnicas da COAPE, do CLDS 3G, da Associação de
Desenvolvimento do Dão (ADD) e do Gabinete de Inserção Profissional (G IP), que destacaram esta formação
como uma oportunidade para a criação do próprio emprego, e o facto de a mesma ser financiada, sem custos
portanto, para o formando.
O curso, apresentado pela eng. Paula Henriques, da
COAPE, contempla o módulo de Formação Básica de
Agricultura, Formação Especifica para Orientação Produtiva da Instalação, Formação em Gestão da Empresa
Agrícola, Comercialização e Marketing Alimentar, Empreendedorismo e Componente Prática em Contexto
Empresarial, num total de 240 horas de formação. A
técnica da COAPE sublinhou ainda que a formação

é obrigatória para quem pretender beneficiar dos
apoios previstos no Programa de Desenvolvimento
Rural (PDR) 2020.
Na mesma linha, a dr.a Maria José Tenreiro, pelo
CLDS, falou da importância da valorização e incremento do setor primário, como fonte de rendimento,
auto emprego e sustentabilidade familiar. Segundo a
técnica, "é também fundamental apoiar a promoção
e a divulgação dos produtos, para que seja possível a
criação de circuitos comerciais para escoamento do
que é produzido".
A eng. Carla Moreira, pela ADD, abordou genericamente as diferentes áreas de produção, que podem
ser exploradas dentro do sector primário, e os apoios
e fundos de financiamento comunitário e nacional,
dirigidos ao investimento agrícola, agro-industrial, a
instalação de sistemas de agroflorestais entre outros.
A formação é dirigida à população com idades entre
os 18 e os 38 anos, e os interessados podem inscrever-se diretamente na COAPE - telf. 232 622245 ou
no CLDS 3G — tlm.961 156 722.
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GINASTICA: MANGUALDE CONQUISTA QUATRO
PRÉMIOS NACIONAIS
OS ATLETAS GALARDOADOS FAZEM
PARTE DO GRUPO GINÁSTICA M
É com satisfação que a autarquia mangualdense vê
quatro ginastas do concelho conquistarem lugares
de destaque nos Campeonatos Nacionais Escolares
2016, entre 19 e 22 de maio, no distrito de Aveiro.
Os atletas galardoados fazem parte do grupo
Ginástica M, orientado pela professora Paula Cunha.
O escalão juvenil contou com a presença de mais
de 2500 alunos de todo o país, distribuídos por 17
modalidades.

O mangualdense João Cunha sagrou-se vicecampeão nacional de Ginástica Artística. Alcançou
ainda, juntamente com Ana Rita Costa, o terceiro
lugar de Ginástica Acrobática na categoria de Pares
Mistos. As ginastas Maria Francisca Mendes e Filipa
Pais conquistaram o terceiro e o quarto lugar de
Ginástica Artística, respetivamente.
Durante quatro dias, a iniciativa acolheu cerca de
3100 participantes, entre alunos, professores e
voluntários. As provas ocorreram em 23 espaços em
simultâneo, nos concelhos de Aveiro, Ilhavo, Oliveira
do Bairro e Vagos.
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"SEXTAS DA LUA"
Na passada sexta-feira, 27 de maio, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu
mais uma edição 'Sextas da Lua'. Com a casa cheia,
música, dança e poesia coabitaram e tornaram a noite
única e deslumbrante. O espetáculo contou com a
participação do grupo Galo Cant'às Duas, da Escola Pé
de Dança e de Nelson Veiga. O Vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes, também
marcou presença.
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Galo Cant'às Duas é um novo projeto do Hugo
Cardoso e Gonçalo Alegre. A banda inspira-se
em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas.
A experiência tocada ao vivo cria uma "viagem
espacial", acompanhada pelo carisma caraterístico
do projeto e a prática sonora que deixa presença na
mente dos seus ouvintes. Esta versatilidade permite
que Galo Cant'às Duas explore diversos campos
musicais, abrangendo assim a satisfação de públicos
distintos.
A Pé de Dança, sediada em Braga, iniciou a
sua atividade em 1997, estando a lecionar as
modalidades de danças de salão e de danças latinas
em diversas localidades, contando com um corpo
de 48 monitores que todos os dias levam a imagem
desta instituição a várias regiões do país. Além das
atividades pedagógicas, esta escola destaca-se pela
promoção constante da dinâmica e convívio social.
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PRIMEIRA EDIÇÃO DA «FEIRA DAS TRADIÇÕES E
DOS PRODUTOS DA TERRA»
RECRIAÇÃO DO MANGUALDE ANTIGO 1930,
1940 E 1950
VENDEDORAS DA PRAÇA, TABERNAS,
RETROSARIA, RANCHOS FOLCLÓRICOS, BANDAS
FILARMÓNICAS, BAILE POPULAR, FOTÓGRAFO
À LA MINUTE, DOÇARIA, MEDICINA POPULAR,
ARDINAS, ALFAIATARIA, JOGOS TRADICIONAIS,
TEATRO, ENTRE OUTROS...
A Câmara Municipal de Mangualde promoveu nos
dias 21 e 22 de maio, no centro da cidade, ala
edição da «Feira das Tradições e dos Produtos da
Terra». Este evento recriou, no Largo Dr. Couto e no
Largo do Rossio, o Mangualde antigo dos anos de
1930, 1940 e 1950. Durante estes dois dias, foram

vários os momentos e atividades a assinalar: baile
popular, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas,
carrocel tradicional, tabernas, ourivesaria, vendedoras
de praça, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria,
medicina popular, ardinas, alfaiataria, produtos
regionais, jogos tradicionais, teatro, simulacro dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde, bordados,
lanifícios, dentista/barbearia, drogaria, sapateiros,
olaria e cerâmica, antiguidades, pintores, etc.
A «Feira das Tradições e dos Produtos da Terra» foi
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde
com o apoio da Cidade Excelência Associação —
Turismo de Mangualde e da COAPE. Na abertura do
evento, dia 21 de maio, realizou-se no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde uma Conferência
subordinada ao tema «Quotidianos Rurais: alguns
aspetos (1850-1950)», apresentada pela Professora
Doutora Irene Maria de Montezuma Carvalho Mendes
Vaquinhas, especialista em História Contemporânea e

da Vida Privada em Portugal, da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
la EDIÇÃO DO «FESTIVAL DO BORREGO» E «FIM
DE SEMANA GASTRONÓMICO DO CABRITO»
ESTIVERAM INSERIDOS NA PROGRAMAÇÃO
No dia 21 de maio, a partir das 20h00, teve lugar a
primeira edição do «Festival do Borrego», organizado
pela COAPE, no Mercado Municipal de Mangualde.
As entradas eram limitadas e tinham um custo de 15
€/pessoa. Com este evento pretendeu-se valorizar
a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar
o borrego de maneiras diferentes, o queijo DOP e
outros produtos da terra.
E nos dias 21 e 22 de maio realizou-se o «Fim de
semana gastronómico do cabrito» nos restaurantes
aderentes: "A Tasquinha", "Cantinho dos Petiscos",
"Cascata de Pedra", Churrasqueira Pizzaria "Os
Galitos", "Gestur", Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.a do
Castelo, Hotel Rural Mira Serra e "O Valério".
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FEIRA DAS TRADIÇÕES
EVENTO QUE RECRIOU MANGUALDE
DOS ANOS 30, 40 E 50
MOSTROU-SE UM SUCESSO
TRAZENDO MUITOS VISITANTES À
CIDADE DE MANGUALDE
V P.08
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EDITORIAL

Serafim Tavares
Diretor
diretor©jornalrenascimento.pt
Caro leitor,
De quando em quando, pensamos no que mais é
característico e diferenciador em Mangualde. Um
dos pontos de maior notoriedade é decididamente
o centro da cidade, que é bastante agradável para
passear e tratar dos recados do dia-a-dia. Deste
espaço ninguém se queixa, talvez porque ninguém
tenha até à data idealizado melhorias. Até mesmo
as condutas de água continuam viáveis desde a sua
substituição durante o mandato do Eng. Barreiros
enquanto Presidente da Câmara de Mangualde. Uma
das grandes marcas que deixou foi a remodelação do
centro da nossa cidade.
Este nosso centro foi o palco de eventos nos últimos
fins-de-semana. No dia 28 partiu daqui a prova "O
grande prémio do Dão", a segunda maior prova de
ciclismo a seguir à "Volta a Portugal". É o segundo
ano consecutivo que esta prova se realiza, com a
comparticipação dos municípios vizinhos, entre eles
Nelas, Penalva do Castelo e Viseu.
Em abono da verdade, o evento não teve grande
impacto para a divulgação e/ou desenvolvimento
do mercado local, mas Mangualde não deixou
de implementar as boas práticas de divulgação e
promoção do evento em si.
Depois de ouvir algumas pessoas, a maioria dos
mangualdenses deu maior destaque à feira de
antiguidades, sendo que permitiu a apresentação
dos produtos que localmente se comercializam. É
de salientar as barraquinhas feitas pela Câmara
Municipal, em benefício daqueles que quiseram
engrandecer Mangualde com os seus produtos e a
sua presença. Eventos com rentabilidade local nunca
são demais.
O centro da nossa cidade contribui bastante para
a celebração do mercado local, ao mesmo tempo
que permite dinamizar a cidade com eventos deste
género. Esperemos que mais e melhores se realizem
de forma a fomentar este espírito.
Um abraço amigo,
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SQUASH
Realizou-se no passado dia 21 Maio 2016 a 4' e última prova
do Circuito Hotel Sra. do Castelo 2015/2016 prova organizada
pelo Let&Stroke — Secção de Squash da Casa do Povo de
Mangualde.
A cidade de Mangualde acolheu a última prova de squash do
circuito local 2015/2016, prova essa muito disputada, pois
estavam em disputa as últimas vagas para o apuramento para a
prova rainha da época, o Masters Sonho d'Ouro 2016
Passando aos resultados.
Nesta 4a prova da época o grande vencedor foi Rui Cruz
(Mangualde) que venceu nesta final Jorge Faria (Aveiro) por 3-0
(11/7, 11/6, 11/4 ), numa reedição da final do Masters Sonho
d'Ouro do ano transacto.
Nas meias-finais Cruz venceu Simão Neves (Anadia) por 3-0 e
Faria venceu Hugo Cabral (Aveiro) por 3-0.
No jogo de atribuição do 3° lugar Hugo Cabral levou a melhor e
venceu Neves.
No que toca às Placas Secundárias os resultados foram:
Na final da Placa A, num jogo disputado entre Jorge Monteiro
(Aveiro) e João Jerónimo (Abrantes), Monteiro levou a melhor
vencendo por 3-0 (11/8, 11/7, 11/9) .
Na final da Placa B, num jogo disputado entre Leonel Pereira
(Lamego) e Nuno Moreira (Covilhã), Pereira levou a melhor
vencendo por 3-1 (11/3, 13/11, 6/11, 11/6).
RUI CRUZ (Vencedor), JORGE FARIA (2° Class.), JORGE
MONTEIRO (vencedor Placa A)
No final do torneio efectuou-se um sorteio de vinho tinto das
Caves Messias. Os vencedores das 3 garrafas foram Albano
Monteiro (Nelas) e David Mestre (Lisboa).
Por fim um agradecimento aos patrocinadores Hotel Sra. do
Castelo / M.P Martins Contabilidade / Ourivesaria Sonho d'Ouro
e aos apoios da Câmara e Piscinas Municipais de Mangualde /
Caves Messias / Mau Maria — Design
A prova rainha do Circuito Let&Stroke 2015/2016, o Masters
Sonho d'Ouro 2016 disputa-se nos próximos dias 2 e 3 de
Julho
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Concurso
de doçaria
em Mangualde
A cozinha da Escola Ana de
Castro Osório, em Mangualde,
organiza um curso de culinária,
sobre doçaria internacional de
sobremesa. O curso arranca no
dia 20 (segunda-feira) e extende-se até 11 de Julho, entre
as 18h00 às 23h00, resultando
da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde e o
CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato.
Estas Unidades de Formação
de Curta Duração (UFCD) são
destinadas a desempregados,
artesãos activos, profissionais
da área da hotelaria e restauração e outros profissionais.
As inscrições são limitadas e
decorrem até dia 15 no Gabinete de Inserção Profissional
da Câmara Municipal. Os candidatos deverão fazer-se
acompanhar do seu Curriculum Vitae (resumido), fotocópia do documento de identificação, certificado de habilitações e uma fotografia. |
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Trezentos atletas disputaram finais
de Futebol de 7 em Mangualde

O Complexo Desportivo de Mangualde foi o palco, no passado dia 26 de
maio, das finais da Taça da Associação de
Futebol de Viseu (AFV) 2016 de Futebol
de 7, assim como as finais da Taça Wall
Street English.
As provas, coordenadas pela AFV,
juntou cerca de 300 atletas de 14 clubes
diferentes. Na Taça da AFV 2016 de Futebol de 7 participaram os escalões de
Sub10, Sub11, Sub12 e Sub13. Já as finais
da Taça Wall Street English destinaram-se às categorias Juniores A, Juniores B e
Juniores C. No momento da entrega das taças e medalhas, João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, enalteceu o desportivismo ali patenteado e confirmou que “atividades como esta, que
envolvem centenas de pessoas vindas de fora concelho, são sempre uma mais-valia para Mangualde. A
economia local fica a ganhar. Quer seja no desporto, cultura ou outra área, o importante é que venham
pessoas ao nosso concelho”, disse.
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Mangualde

Medidas para a agricultura portuguesa
O Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde foi
palco da assinatura de protocolos entre a Autoridade de Gestão PDR2020 e os Grupos de
Ação Local (GAL), destinados
à gestão da Medida 10 – DLBC
Rural/FEADER, o Programa
de Desenvolvimento Rural do
Continente para 2014-2020. O
Desenvolvimento Local de Base
Comunitário (DLBC) é uma
forma de abordagem de desenvolvimento territorial integrado
apoiada por um ou vários instrumentos políticos programados
que financiam a execução das
Estratégias de Desenvolvimento
Local (EDL) selecionadas, e que
pode ser financiada pelos vários
FEEI - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento através
dos respetivos Programas Operacionais.
O ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, que presidiu à ses-

MINISTRO DA AGRICULTURA PRESIDIU À ASSINATURA DE PROTOCOLOS

são, desafiou os promotores dos
Grupos de Ação Local a “lançarem rapidamente os avisos para
a abertura de candidaturas a
fundos comunitários, de forma
a recuperar o atraso do Programa de Desenvolvimento Rural”.
“Temos já um calendário previsional para as decisões finais
sobre um conjunto de concursos que foram sucessivamente
abertos no ano passado. Desejo
que rapidamente possamos ter
a situação normalizada e ter o
PDR em plena execução, porque
o país e o desenvolvimento rural

em especial muito precisam disso”, acrescentou.
Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
a assinatura dos protocolos em
Mangualde foi “o pontapé de
saída para investimento no setor
primário no território”.
Após a cerimónia, Capoulas Santos visitou o Gabinete de
Apoio ao Agricultor de Mangualde (GAA), onde ficou a conhecer as valências e serviços
que o GAA presta aos Agricultores do concelho.
Textos: EA
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5,8 MILHÕES DE EUROS PARA O PLANO ESTRATÉGICO
DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MANGUALDE

o Il.mo I•stratégieo de
Desenvolvimento [ t )", (13EDU) de Mangualde representa
unlin‘L,,timenio de 5,s milhões

de curo. durante o atual quadro
pro e açóes Inter-

COMUM tário e

vcnções nas áreas da mobilidavisão de cidades da zona centro
de, Ui\ estimento social e reque puderam candidatar-se aos
generação urbana. "l o maior PEDU, com todos Os beneficios
investimento público de sempre
e vantagens que os investimene só é possível porque colocatos trarão, e assim melhorar a
1110 , Mangualde na primeira
qualidade de vida dos mangual-

deuses". congratula-se o presidente do Município. João Azeredo.
O autarca espera ter em
execução alguns investimentos,
já em 2016. "Estamos a
trabalhar intensamente na elaboração dos projetos do plano de
ação para que assim que abram
os a\ isos do Centro.2020 possamos candidatar investimento", sublinha, esperando,
com o investimento público.
alavancar O investimento privado. "Temos sido muito solicitados por investidores que
procuram informação para
requalificarem um conjunto de
edificado muito importante
dentro da área de regeneração
urbana da cidade, pelo que
espero que os mesmos possam
rafer as suas candid.ituras o
mais depressa possível", conclui
João Azevedo"_
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AGRICULTURA ESTÁ A CRESCER
"DUAS VEZES MAIS" DO QUE A ECONOMIA DO PAÍS
- MANGUALDE FOI PALCO DA ASSINATURA
DE PROTOCOLOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

O ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento
Rural, Luís Capoulas Santos,
garantiu em Mangualde que o
Governo "tudo vai fazer" para
manter o ritmo de desenvolvimento do sector agrícola que,
segundo o governante, está a
crescer "duas vezes mais" do.
que a economia do pais.
Luís Capoulas Santos falava
na ceri-mónia nacional de
assinatura de protocolos entre a
Autoridade de Gestão PDR2020
e os GAL - Grupos de Ação
Local, para a gestão da Medida
10 - DLBC Rural/FEADER,
que decorreu no auditório do
Complexo Paroquial dc Mangualde.
"A agricultura tem vindo a
mostrar um notável desempenho
e, a contra ciclo, conseguiu resistir e exibir hoje aquilo que é o
resultado do esforço continuado

de políticas de desenvolvimento
e de apoios estruturais ao longo
das últimas décadas", concretizou o ministro, que exortou
os GAL a procederem "rapidamente" ao lançamento dos
avisos para a abertura de candidaturas a projectos de desenvolvimento rural, por forma a
que estes sejam aprovados e
executados "tão depressa quanto
possível".
No mesmo dia em que foi
publicada a portaria que dá luz
verde à execução das diversas
medidas relacionadas com o
PDR2020, Capoulas Santos,
destacou algumas "alterações
qualitativas", já introduzidas
por este Governo, em relação ao
documento inicial.
Que passam por uma "maior
discriminação positiva da
pequena agricultura, que tem
sido sistematicamente esque-

cida nos diferentes quadros comunitários, e um apoio mais empenhado ao rejuvenescimento
do empresariado agrícola".
O ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento
Rural, afirmou cm Mangualde
que outra das metas do PDR será
também a mobilização de
fundos para a recuperação, num
horizonte de duas décadas, de
150 mil hectares de floresta que
desapareceu ao longo dos últimos 15 anos:
E mostrou-se convicto de
que dentro de um ano estará
reposta a normalidade em relação aos cerca de 26 mil projectos que se foram acumulando ao longo dos últimos dois
anos e meio.
Os protocolos de articulação
funcional foram assinados entre
a Autoridade dc Gestão do
PDR2020, representada pela

gestora Gabriela Freitas, e os
sete Grupos de Acção Local que
operam no país, entre os quais a
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão, que abrange
os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão (na foto).
João Azevedo, vogal da
ADD e presidente do Município
anfitrião da cerimónia, congratulou-se com o facto desta iniciativa de âmbito nacional ter
decorrido em Mangualdc, reforçando que este foi também o
"pontapé de saída para investimento no sector primário no
nosso território".
Depois da cerimónia, Capoulas Santos visitou o Gabinete
de Apoio ao Agricultor de
Mangualde (GAA), onde ficou a
conhecer todas a valências e
serviços que o GAA presta aos
agricultores do concelho.
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Investimento

Os milhões que Viseu vai investir
em mobilidade e reabilitação
Entre as propostas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano encontra-se a que respeita ao distrito
de Viseu que, em quatro municípios, contempla um conjunto de trabalhos avaliados em 36 milhões de euros
Ricardo Batista
rbatista@construir.pt

esde que foram anunciados
os moldes de implementação
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o que sucedeu no
final do último ano, que não param
de surgir propostas por parte das
autarquias para a adopção deste
conjunto de investimentos em mobilidade dentro das cidades, reabilitação urbana e apoio às
comunidades desfavorecidas.
Entre as propostas mais recentes
encontra-se a que respeita ao distrito de Viseu que, em quatro municípios, contempla um conjunto de
trabalhos avaliados em 36 milhões
de euros. A cobertura do Mercado 2
de Maio e as requalificações do
Bairro Municipal e da Central de
Camionagem são algumas das
obras em Viseu que já têm financiamento através do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano). São cerca de 14 milhões
de euros que foram aprovados e que
vão ser investidos em três eixos
prioritários: mobilidade, reabilitação e inclusão social. A autarquia de
Viseu diz já estar “pronta” para um
PEDU 2. Almeida Henriques, presidente do município viseense, destaca o “orçamento significativo”
conseguido pela cidade de Viseu.
“Enquanto que outras cidades optaram por fazer projectos muito grandes que agora sofreram cortes, nós
não. Nós ajustámos os projectos de
acordo com a estimativa daquilo
que estaria disponível financeiramente. O ajustamento que fizemos
permite passar para o terreno boa
parte da nossa estratégia”, refere o
autarca para quem mobilidade “tem
uma parte muito importante” neste
PEDU na sua relação entre transportes públicos e mobilidade suave.
Almeida Henriques destaca ainda
outra “vantagem” deste instrumento financeiro por chamar os
privados. “Nós próprios alocámos
cerca de um milhão de euros para
privados que vão ter aqui um instrumento financeiro que vai acelerar algumas reabilitações do nosso
centro histórico”, realça e exemplifica: enquanto outros municípios

MaximilienM

D

colocaram verbas para construir
parques de estacionamento, nós optamos por fazer isso através de um
concurso público, levando os privados a fazer esses investimentos. Na
área dos transportes seguimos o
mesmo caminho. Portanto, nós acabámos por conseguir transformar o
nosso PEDU num PEDU mais alargado. Aliás quando o apresentarmos publicamente ver-se-á que para
além destes 14 milhões, que eram a
nossa base, o nosso PEDU é capaz
de valer para cima de 25 milhões de
euros”, conclui Almeida Henriques.

Lamego contemplada
Segundo o Jornal do Centro, a autarquia de Lamego esperava conseguir financiamento para obras no
valor de 18 milhões de euros, mas
acabou por conseguir 11 milhões. De
fora ficou a regeneração do Bairro
da Ponte, um dos mais típicos da cidade. “Não foi considerado elegível
e a meu ver mal porque tinha, pelo
menos, duas componentes que poderiam ser avaliadas. Trata-se de um
bairro típico e tem zona ribeirinha”,
lamenta Francisco Lopes. Segundo
o autarca lamecense, ainda está também em “dúvida” a elegibilidade do
túnel que a Câmara pretende cons-

truir por baixo da escadaria da
Nossa Senhora dos Remédios para
evitar a travessia e o congestionamento da EN2. Francisco Lopes
anuncia que o PEDU vai contemplar
investimentos na área da inclusão
com intervenções em dois bairros,
enquanto que no âmbito da regeneração urbana será requalificado
algum edificado da autarquia. Na
área da mobilidade está prevista a
criação de dois “interfaces” para impulsionar a mobilidade suave e os
transportes públicos. Projectos que,
refere o autarca, estão incluídos porque fazem parte dos pressupostos do
PEDU mas que para a cidade de Lamego não são os mais necessários
como, por exemplo, em cidades europeias que são igualmente contempladas com este programa de
investimento.

5,8 milhões
para Mangualde
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, considera que
foram atingidos “objectivos históricos” na regeneração urbana de Mangualde. O município conta com 5
milhões e 830 mil euros afectos ao
PEDU. Segundo o autarca, a verba
será utilizada na requalificação do

edifício do antigo cinema, na requalificação do Bairro do Modorno, um
dos mais antigos da cidade, e ainda
dos Largos do Rossio, Dr. Couto e
das Carvalhas. “Estamos a falar de
uma regeneração total em equipamentos urbanos” salienta o autarca,
destacando ainda que, no âmbito da
mobilidade, Mangualde vai integrar
a rede de estruturação de “interfaces” de ligação da linha ferroviária
ao plano de transportes públicos.
Já em Tondela, a requalificação da
frente ribeirinha, a criação de aceleradores de empresas e a intervenção em habitações para reforçar o
apoio social no centro da cidade
são alguns dos investimentos que
vão ser realizados tendo em conta
a verba de quatro milhões de euros
que foi atribuída no PEDU de Tondela. “Foi muito satisfatório o que
conseguimos”, sublinha José António Jesus, embora admita que este
valor é o resultado de “uma negociação exigente e bastante esforçada”. “Vamos apresentar vários
projectos estruturais para a reabilitação, mobilidade e inclusão social.
São quatro milhões de euros de investimento e que serão reavaliados
para que alguns domínios sejam rePágina
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forçados”, conclui
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CONSTRUÇÃO

Os milhões que Viseu vai
investir em reabilitação
Entre as propostas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano encontra-se a que
respeita ao distrito de Viseu que, em quatro municípios, contempla um conjunto de
trabalhos avaliados em 36 milhões de euros. Mobilidade, reabilitação e inclusão social são os
três eixos prioritários PÁG. 22
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Gaspar visitou alunos
de Mangualde

Gaspar e os alunos no palco da Biblioteca de Mangualde

INICIATIVA O Gaspar, mascote do projecto ‘Escolas Empreendedoras’da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, dirigido ao primeiro ciclo
do ensino básico, visitou ontem Mangualde.
Os trabalhos desenvolvidos
ao longo do ano lectivo no âmbito do projecto foram apresentados pelos alunos e professores, do 1.º ciclo.
Histórias e jogos foram apre-

sentados no palco do Auditório
da Biblioteca Municipal de
Mangualde. Património, cultura, gastronomia, turismo e
obesidade infantil, foram alguns dos temas abordados pelos alunos nos seus trabalhos.
Mais uma vez, o Gaspar proporcionou uma tarde divertida
às crianças. O próximo município a ser visitado pelo Gaspar
e pelos seus amigos será Vouzela. |
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600 ALUNOS MANGUALDENSES VISITARAM O JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rua Direita Online

Data Publicação:

07-06-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=406f3fb1

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE ACOMPANHOU OS ALUNOS NESTA AVENTURA
Na passada sexta-feira, 3 de junho, cerca de 600 alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de
Mangualde visitaram o Jardim Zoológico de Lisboa. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, acompanhou os alunos nesta aventura. A viagem, agora realizada, foi um presente da
autarquia mangualdense para premiar o empenho escolar dos alunos do 1º ciclo, não descorando a
vertente pedagógica. A entrega dos vouchers tinha sido feita no âmbito do Natal em Mangualde 2015
. TJP
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Crianças
visitaram
zoo de Lisboa

Cerca de 600 alunos do 1.º ciclo
do Agrupamento de Escolas de
Mangualde visitaram na sexta-feira o Jardim Zoológico de
Lisboa. O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, acompanhou os alunos
nesta aventura. A viagem foi
um presente da autarquia
mangualdense para premiar o
empenho escolar dos alunos
do 1.º ciclo, não descorando a
vertente pedagógica. A entrega
dos vouchers para esta viagem
tinha sido feita no âmbito do
‘Natal em Mangualde 2015’. |
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domingo pelas ruas de Mangualde
Evento O desfile só começa às 21h3o, mas a partir das i6hoo haverá gastronomia típica da região e dos santos
populares para provar no Largo Dr. Couto
NUNO FREDERICO

Desfile vai passar pelo centro da cidade de Mangualde

Grupos do concelho vão mostrar as suas fardas coloridas e as coreografias

Cultura
Nas marchas de Santo António, o divertiMangualde vai encher-se de cor, música e muita mento e o convívio estão garantidos. "A união
animação para assinalar a época dos Santos entre todos, o convívio, poder comer nas tasPopulares, com as marchas de Santo António a quinhas a comida típica dos santos populares
saírem à rua no próximo domingo, às 21h30. O e ver as marchas, é muito bom", concluiu Maria
ponto de partida é a rotunda da Casa do Povo e José Coelho.
As coreografias deste ano vão ser protermina no largo Dr. Couto, em frente
tagonizadas pela Associação Manao tribunal (sentido descendente).
gualde Azurara, União de FregueAo Diário de Viseu a vereadora
Animação
sias de Santiago de Cassurrães e
da Cultura da Cãmara Municie gastronomia
Póvoa de Cervae
- s, Junta de Frepal de Mangualde, Maria José
típica dos santos
guesia de Abrunhosa-a-Velha,
Coelho, explicou que a autarpopulares
Marchas Populares de S. Pequia apoia e dá especial destanão vão faltar
dro/Espinho, Junta de Freguesia
que à festa de Santo António.
em Mangualde
de Fomos de Maceira Dão e alu"Desta vez, será um desfile basnos do 1.° e 2° ano do Agrupamento
tante heterogéneo, mas muito hode Escolas de Mangualde.
mogéneo no essencial: que é a festa e o
convívio entre todas as associações e instituiA gastronomia típica dos santos populares
começa a ser servida a partir das 18h00.
ções", sublinhou.
As marchas populares em Mangualde costuEste evento conta com os apoios da Cãmara
mam ter muita adesão por parte dos grupos Municipal de Mangualde, da Caixa de Crédito
participantes e da população, e este ano, é es- Agrícola, da Associação Empresarial de Manperado um aumento de participantes. "Há mais gualde e da PSA Peugeot Citroen Mangualde.
adesão das Juntas de Freguesia e também há
novos participantes, e por haver ainda mais diversidade nas marchas, a expectativa aumenta
(*) -Aluno da Escola Superior de Fdne~
em estágio no Diário de Viseu
para o desfile deste ano", referiu a vereadora da
André Ribeirinho (*)

Página 98

A99

ID: 64935562

Mangualde

09-06-2016

Tiragem: 3000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,72 x 10,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Brincotir investe um milhão de euros em nova unidade
O Grupo Bricotir, ligado à área do transporte, abriu recentemente
uma nova unidade em Mangualde. O investimento de cerca de um
milhão de euros, que comporta uma frota de meia centena de camiões, permitiu criar quarenta postos de trabalho diretos.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
adiantou na cerimónia de inauguração das instalações que “este investimento vai trazer valor acrescentado à economia local e regional”.
Para o autarca “só desta forma se seguram as pessoas nesta zona e
se promove o futuro”. João Azevedo reforçou “o trabalho feito pela
autarquia para a captação e apoio de novas empresas, um trabalho
levado a cabo dia a dia para resolver e procurar soluções para as empresas que se querem instalar em Mangualde, da qual é exemplo a
futura zona industrial, junto à A25”.
O grupo empresarial é composto pela Bricotir Transportes, a Bricotir Imobiliária e a Britadão.

empresa da área do transporte criou 40 postos de trabalho
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Plano de Desenvolvimento Urbano
comtempla quatro municípios de Viseu
No distrito de Viseu foram
contemplados quatro municípios com os chamados PEDU
– Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano do quadro
comunitário 2020. Na área de
intervenção da CCDR Centro,
Viseu vai receber 12 milhões de
euros, Tondela quatro milhões
de euros, 5,5 milhões de euros
e, já na área da CCDR Norte,
Lamego de 11 milhões de euros.
A assinatura dos contratos
dos PEDU decorreu na semana
passada, em Santa Maria da Feira. Durante a cerimónia foram
contratualizadas comparticipações com as cidades de maior
dimensão, e abertos os avisos
para que outros municípios de
cidades médias possam entregar candidaturas. Os primeiros
Planos Estratégicos para 105 cidades do país representam um
valor total de 784 milhões de
Fundos da União Europeia. Na
região Centro, Coimbra foi o
município que recebeu a maior
fatia dos PEDU, em segundo
Lugar está Leiria e em terceiro
lugar Viseu.
Os PEDU destinam-se a
projetos de regeneração urbana,
melhoria da mobilidade urbana, redução de ruido e poluição do ar, combate à pobreza
e promoção da inclusão social,
em centros urbanos de média e
grande dimensão.
Em Viseu foi comparticipada no total a candidatura apresentada no início de outubro de
2015. “Todo o PEDU é investido na área da reabilitação urbana: a área ribeirinha, a Cava de
Viriato, a zona do ‘bairro da cadeia’, privilegiando a mobilidade
porque hoje as cidades têm que
se reinventar”, recorda o presidente da Câmara Municipal de
Viseu, Almeida Henriques. O
autarca sublinha que tudo pas-

que o município de Tondela
vai receber do PEDU vão ser
investidos na requalificação da
frente ribeirinha, na criação
de aceleradores de empresas e
na intervenção em habitações
para reforçar o apoio social no
centro da cidade par de outros
investimentos.
O presidente da Câmara de
Tondela, José António Jesus revela que a verba atribuída resulta de uma negociação esforçada
para chegar a um resultado satisfatório. O autarca reconhece
que o programa permite avançar com projetos estruturais
para a reabilitação e para outras
áreas significativas.
Mangualde

sa pela vertente do casco urbano, a vertente da requalificação
dos imoveis, a lógica cultural, a
vertente social, a diminuição do
CO2”, visando numa perspetiva alargada “repovoar o centro
histórico, melhorar a [sua] qualidade do ambiente e fazer com
que seja um grande motor do
concelho e da região”.
O presidente da Câmara explicou ao Jornal da Beira que
vão chegar a Viseu “11 milhões
de euros de comparticipação
comunitária mais um milhão
de instrumento financeiro”:
“Só que o nosso PEDU tem um
valor muito mais elevado, o valor que colocámos no projeto
andará na casa dos 18 milhões

investimento total
	Elegível

em que temos de acrescentar o
concurso internacional que está
a decorrer na área dos transportes, mais o concurso público internacional que está a decorrer
na área do estacionamento”.
Almeida Henriques mostra-se “globalmente” satisfeito porque “Viseu não teve nenhum
corte no projeto apresentado”,
ao assumir que o seu executivo
trabalhou de “forma realista”,
tendo o projeto sido “considerado o melhor do ponto de vista
da sua integração e da forma
como foi apresentado.
Tondela
Os quatro milhões de euros

DOTAÇÃO FUNDO
(FEDER)

MANGUALDE (CCDRC)
TONDELA (CCDRC)
viseu (CCDRC)

5.588.235,29 €
4.352.941,18€
12.941.176,47 €

4.750.000,00€
3.700.000,00€
11.000.000,00€

total

22.882.352,94€

19.450.000,00€

Lamego (CCDR NORTE) vai receber 11 Milhões de euros.

O PEDU de Mangualde representa uma comparticipação
de fundos comunitários de cerca de cinco milhões de euros. A
verba será utilizada na requalificação do edifício do antigo cinema, na requalificação do Bairro
do Modorno, um dos mais antigos da cidade, e no Largo do
Rossio, Largo Dr. Couto e Largo
das Carvalhas.
Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo, “é
o culminar de um trabalho de
planeamento estratégico, bem
como de negociações com as
entidades que gerem os fundos
comunitários, para que Mangualde possa ter um plano de
ação para a regeneração urbana
neste Quadro Comunitário”.
O autarca lembra que “os
5,8 milhões de euros de investimento para regeneração urbana
é o maior investimento público
de sempre e só é possível porque Mangualde [foi colocada]
na primeira divisão de cidades
da zona centro que puderam
candidatar-se aos PEDU, com
todos os benefícios e vantagens
que os investimentos trarão, e
assim melhorar a qualidade de
vida dos mangualdenses”. João
Azevedo espera ter execução
já em 2016 de alguns dos investimentos comtemplados no
PEDU.
Lamego
À espera de 18 milhões de
Euros, o município de lamego
acabou por ser contemplado

com uma verba do PEDU de 11
milhões. De fora ficou a regeneração do Bairro da Ponte, um
dos bairros mais típicos da conhecida “cidade dos remédios”,
e há dúvidas quanto ao apoio ao
projeto do túnel que a Câmara
pretende construir por baixo da
escadaria da Nossa Senhora dos
Remédios para evitar a travessia
e o congestionamento da EN2.
Em Lamego, o PEDU vai
contemplar investimentos na
área da inclusão com intervenções em dois bairros, enquanto
no âmbito da regeneração urbana será requalificado algum
edificado da autarquia. Na área
da mobilidade está prevista a
criação de dois “interfaces” para
impulsionar a mobilidade suave
e os transportes públicos.
EA

Projetos
para
intervenções
de
proximidade
Em fevereiro, o Governo
lançara o Plano de Dinamização de Investimentos de Proximidade, para acelerar a mobilização dos fundos disponíveis
para os municípios e outras
entidades locais, no âmbito dos
Pactos para o Desenvolvimento
e Coesão Territoriais.
Os concursos então lançados, com um apoio dos fundos
de 400 milhões de euros, destinam-se a intervenções de proximidade de grande impacto nas
comunidades locais, como os
investimentos em infraestruturas de educação, saúde ou de
património cultural edificado.

Desafio
aos autarcas
O Governo lançou também
na semana passada concursos
no valor de 218 milhões de euros, destinados à reabilitação
urbana e à mobilidade sustentável de 167 municípios com centros urbanos mais pequenos.
Para que esses projetos sejam rapidamente desenvolvidos, as autarquias foram desafiadas a apresentar os respetivos
projetos até ao final de junho,
comprometendo-se o Governo
a tomar uma decisão até ao final
do mês seguinte.
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Plano de Desenvolvimento Urbano
comtempla quatro municípios
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Exposições
Viseu
Museu Nacional Grão Vasco: 100 anos do Museu Nacional Grão Vasco 1916-2016; Korntal, de Júlio Resende (pintura) – até 26 de junho; Janelas Indiscretas, de Ana Barbero Diálogos Intemporais, de
Rogério Timóteo; Conshumano: os novos media na
sociedade de consumo, de José Manuel Galvão; Moderno e Medieval Camuflado – curadoria de Miguel
vom Hafe Pérez; Museu Almeida Moreira: Viseu,
identificação e reconhecimento. Da vida citadina à
vida rural, de Duarte Belo; Casa das Memórias: Viseu, identificação e reconhecimento. Da vida citadina
à vida rural, de Duarte Belo; Casa da Ribeira: Lenços de Namorados – até 19 de junho de 2016; Quinta
da Cruz: Objectos Experimentais (promovida pela
Galeria Saguão) – até 28 de agosto; ‘Da Velhice’, de
Ana Seia de Matos; ‘Transeúntes’, de Puñal; Museu
do Quartzo –Volfrâmio: um património a descobrir;
Teatro Viriato: Dar Corpo à Utopia (fotografia), de
José Alfredo, Carlos Fernandes, Joaquim Leal, Paulo Sabino – até 22 de julho; Moldura Criativa (Centro Comercial 2000): Exposição de ‘Serigrafias’ de
Mariano, de 2 a 30 de junho; Cervejaria Cacimbo:
Exposição de Paulo Medeiros, até 12 de junho. Um
convite a visitar as obras do artista viseense e degustar
as sugestões do restaurante; Foyer da Aula Magna do
Instituto Politécnico de Viseu: Exposição coletiva
‘Viriato’ Banda desenhada, até 15 de junho. A mostra
visa prestar homenagem ao icónico herói Lusitano.
Tondela
Museu Terras de Besteiros: Escultura e Desenho,
de Cristina Vouga.
Mangualde
Biblioteca Municipal: Salvar toda aquela gente: a
ação de Aristides Sousa Mendes.
Carregal do Sal
Museu Municipal: Trapilho Fashion (artesanato),
de Paula Oliveira; Sensibilidades, de Eduardo Teixeira.
Sátão
Posto de Turismo-Casa da Cultura: Trabalhos
Manuais, de Cátia Albuquerque.
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Artes Marciais tiveram
Festival em Mangualde
Alguns atletas do Clube de Karaté Shotokan de Gouveia participaram, no passado dia 5 de junho, no 1.. Festival de Artes Marciais
de Mangualde, iniciativa integrada na programação da semana da
saúde, e que foi organizada pela autarquia mangualdense em colaboração com o Centro Bujutsu de Mangualde.
Durante o festival as largas dezenas de atletas presentes tiveram oportunidade de participar em vários workshops e de assistir a demonstrações de Aikido, Kendo, Tai Chi, Karaté, Keysi,
Taekwondo, Ultimate Full Contact, Thay Kíck, Kenpo Americano,
BJJ e Krav Maga.
Presente no evento, o presidente do Município de Mangualde,
João Azevedo, salientou que "a autarquia continua a apostar no
desporto, dando palco às mais variadas-modalidades", destacando
o investimento feito na aquisição de um Tatami, "um tipo de tecido de palha entrelaçada, usado como tapete ou revestimento no
piso tradicional japonès".
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DOÇARIA Entre os dias 20 de junho e 11 de julho
vai decorrer na Escola Ana de Castro Osório, em
Mangualde, um curso de Doçaria Internacional de
Sobremesa. Resultante de uma parceria entre o
Município de Mangualde e o Centro de Formação
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Profissional do Artesanato (CEARTE), o curso é
dirigido a desempregados, artesãos ativos, profissionais da área da hotelaria e restauração e outros
profissionais com interesse de competências
específicas nesta área. Inscrições até 15 de junho.
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MANGUALDE ACOLHEU
1º FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS
O Largo Dr. Couto, em Mangualde, foi palco
do 12 Festival de Artes Marciais. A iniciativa,
integrada na programação da semana da
saúde, foi organizada pela autarquia man-

gualdense em colaboração com o Centro Bujutsu de Mangualde.

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esteve presente na
iniciativa realçando que 'a autarquia continua a apostar no desporto, dando palco às

mais variadas modalidades, tendo inclusive
investido em Tatami, um tipo de tecido de

palha entrelaçada, usado como tapete ou
revestimento no piso tradicional japonês'.
Durante o festival foi possível participar em
vários workshops da modalidade bem como
assistir a demonstrações de Aikido, Kendo,

Tai Chi, Karaté, Keysi, Taekwondo, Ultimate
Full Contact, Thay Kick, Kenpo Americano,
BJJ e Krav Maga.
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90 PESSOAS PERCORRERAM OS
CAMINHOS DO BOM SUCESSO

Cerca de noventa pessoas percorreram
os Caminhos do Bom Sucesso, em São João
da Fresta, um Percurso Pedestre de cerca de
10 km. A iniciativa concluiu mais uma edição
dos Percursos Pedestres «Mangualde em
Movimento». No final do passeio realizou-se
um almoço convívio.
Os Percursos Pedestres são promovidos,
anualmente, pela Câmara Municipal de
Mangualde, com o intuito de incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde. Assim,

desde 28 de fevereiro foram percorridos o
Trilho de Ricardina (Espinho — 6 Km —
Médio), o Trilho de Ludares (Quintela de
Azurara — 16 Km — Médio), a Rota das Águas
Milenares (Alcafache — 6 Km — Médio), a
Rota de St2 António dos Cabaços (São Colmado — 5 Km — Médio), a Rota da Sr.@ dos
Verdes (Abrunhosa-a-Velha — 8,2 Km —
Médio), finalizando agora com os Caminhos
do Bom Sucesso (São João da Fresta — 10 Km
— Médio).
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AUTARQUIA CONVIDA SENIORES
MANGUALDENSES A VISITAR MIRA

Com o objetivo de continuar a dinamizar
o convívio entre todos os cidadãos seniores
do concelho, a Càmara Municipal de Mangualde, em parceria com a Rede Social de
Mangualde, promove mais uma edição do
projeto 'Andanças Seniores'. Este ano o local
escolhido foi Mira e Curia e os passeios irão
decorrer entre 27 de junho e 8 de julho.
Ter idade igual ou superior a 65 anos e
ser residente no concelho de Mangualde são
as condições necessárias para se inscrever
nesta iniciativa. Contudo, e a título excecional, 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
caráter obrigatório, e devem ser efetuadas
até ao dia 17 de junho para o Gabinete de

Ação Social da autarquia (Largo Dr. Couto,
3534-004 Mangualde), através do telefone
232 619 880, do fax 232 623 958 ou dos
email's ssocial@cmmangualde.pt e redesocial@cmmangualde.pt ou na Junta de
Freguesia de residência. Os interessados deverão fazer acompanhar a sua inscrição de
fotocópia de Bilhete de Identidade ou Cartão
do Cidadão.

TERMAS DA CÚRIA

Página 110

A111

Página 111

Página 112

A113

Página 113

Página 114

A115

Página 115

Página 116

A117

Página 117

Página 118

A119

Página 119

Página 120

A121

Página 121

Página 122

A123

Mercado de todos e para todos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão e Demo Online

Data Publicação:

11-06-2016

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1322

Mercado de todos e para todos em Mangualde | em junho, junho e agosto
2016-06-11

A Câmara Municipal de Mangualde convida todos os vendedores a participar na segunda edição dos
Mercados de Rua organizado em Mangualde e cujo objetivo é ser um mercado de todos para todos.
Nos dias 26 de junho, 24 de julho e no fim de semana de 27 e 28 de agosto (Festas da Cidade), no
Largo Dr. Couto e no Largo do Rossio, estarão à venda os mais variados produtos, para todos os
gostos e carteiras.
Neste mercado, destinado à venda de produtos variados, poderá encontrar, entre outras coisas, mel,
licor, fruta, doces, antiguidades, bijuteria, produtos da terra, compotas, artesanato e flores.
As inscrições para os vendedores já se encontram abertas e podem ser efetuadas no posto de turismo
de Mangualde, ou através do telefone 232 613 980 ou do e.mail [email protected] O custo de
participação é de 1,75EUR/m2, espaço da inteira responsabilidade do vendedor.
Teresa Juncal Pires

2016-06-11
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“Crescer com solidez
financeira e ganhar
mais quota de mercado”
Futuro Victor Gomes tomou posse como novo presidente do Conselho
de Administração da Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga.
“Visionários” foram várias vezes recordados durante a cerimónia
ANDRÉ ANTUNES PEREIRA

André Antunes Pereira
Decorreu na última quintafeira a cerimónia de tomada de
posse dos novos órgãos sociais
da Caixa de Crédito Agrícola
do Vale do Dão e Alto Vouga
para o triénio 2016-2018.
Nas instalações do Crédito
Agrícola (CA) de Mangualde e
com uma sala completamente
lotada com a presença de
clientes, parceiros, associados,
colaboradores, autarcas e convidados, Victor Gomes foi empossado como presidente do
Conselho de Administração do
organismo. O gestor executivo,
que anteriormente era vicepresidente do mesmo órgão
que agora vai liderar, garantiu
que a “referência” da instituição nos próximos anos passará por “crescer com solidez
financeira, desenvolver o negócio e ganhar mais quota de
mercado”, reforçando-se desta
forma a “confiança”.
Perante um “futuro desafiante”, o presidente acredita
que os resultados podem continuar em onda positiva, mas
só com “muito trabalho, dedicação, competência, rigor, investimento tecnológico e resiliência”. Victor Gomes lembrou
os “muitos sacrifícios”que permitiram a construção de uma
“instituição credível”, actualmente “capaz de ir ao encontro
dos clientes e associados com
qualidade e eficiência”.
Depois de avançar alguns
dados da 'performance' do
grupo CA, o empossado presidente da agência do Vale do
Dão e Alto Vouga realçou que
“nunca foi preciso recorrer a

Victor Gomes, José Morgado, José Moniz, Acácio Pinto, João Coelho e João Azevedo

ajuda do Estado ou da União
Europeia”, justificando este
facto com uma “gestão cuidada e de risco moderado, sem
envolvimento em situações
complexas”. O novo presidente
deixou ainda bem claro que a
agência vai manter-se “empenhada na fixação das populações, no desenvolvimento dos
concelhos e da região” do Vale
do Dão e Alto Vouga
No Conselho de Administração, Victor Gomes será acompanhado pelos administradores João Coelho, Alfredo Poças,

José Luís dos Santos e José
Marques.
José Moniz preside
à Assembleia Geral
Acácio Pinto 'dá' lugar a José
Moniz na presidência da mesa
da Assembleia Geral (AG) e
'transita' para a presidência do
Conselho Fiscal.
Na sua intervenção, Acácio
Pinto lembrou os “visionários”
que fundaram o quatro concelhos que integram a agência
do Vale do Dão e Alto Vouga Mangualde, Penalva do Cas-

telo, Vila Nova de Paiva e Sátão
- salientando que a instituição
é “feita de vontades e só há
uma coisa a fazer: dar continuidade ao trabalho realizado”.
O seu sucessor começou por
também lembrar os sócios
fundadores da instituição e
destacou a “confiança” como
factor preponderante para encarar o futuro.
José Moniz lembrou os presentes que a agência é “uma
referência a nível nacional”
porque “vai ao encontro do
que as pessoas querem”. |

João Azevedo lança desafio para dinamizar o território
Na qualidade de “autarca
anfitrião” da cerimónia,
João Azevedo aproveitou a
sua intervenção para desafiar o Crédito Agrícola do
Vale do Dão e Alto Vouga a
“associar-se às autarquias e
criar-se, em conjunto, uma

espécie de ‘startup’ para dinamizar o território”. O presidente da Câmara Municipal de Mangualde acredita
que é fundamental “arranjar novas formas de emprego num território cada
vez mais afectado pela falta

de mão de obra”. No entendimento de João Azevedo,
o “interior deve ser uma
aposta clara e séria, porque
tem todas as condições
para ser uma janela aberta
para a Península Ibérica e
para a Europa”. | Página 124
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Mangualde aposta num
mercado para todos
INICIATIVANos dias 26 de Junho, 24 de Julho e no fim-desemana de 27 e 28 de Agosto
(durante as Festas da Cidade),
no Largo Dr. Couto e no Largo
do Rossio, em Mangualde, estarão à venda os mais variados
produtos.
Organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde, a segunda edição dos Mercados de
Rua tem como objectivo ser
um mercado “de todos para
todos”, em que todos os ven-

dedores são convidados a participar.
Neste Mercado será possível
encontrar, entre outras coisas,
mel, licor, fruta, doces, antiguidades, bijuteria, produtos da
terra, compotas, artesanato e
flores.
As inscrições para os vendedores já se encontram abertas
e o custo de participação é de
1,75 euros/m2, em que o espaço é da inteira responsabilidade do vendedor. |
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Secretariado Nacional do PS com seis autarcas entre 15 efetivos
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URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/secretariado_nacional_do_ps_com_seis_autarcas_entre_15_e
fetivos.html

Seis autarcas socialistas vão fazer parte da lista proposta pelo líder António Costa para o Secretariado
Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos efetivos, disse hoje à agência Lusa
fonte partidária. Fernando Medina (Lisboa), Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão),
Carla Tavares (Amadora), Maria do Céu Albuquerque (Abrantes) e João Azevedo (Mangualde) são os
autarcas socialistas que farão parte da direção de António Costa. "Este conjunto de nomes releva a
prioridade que o PS dá às próximas eleições autárquicas" em outubro de 2017, justificou a mesma
fonte socialista.
15.06.2016
Lusa
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Pedalar pelo ambiente
também testa orientação
MANGUALDE A Câmara Municipal de Mangualde promove mais um encontro de bicicletas, o Bike Paper V2, em
que os participantes vão 'Pedalar pelo Ambiente'. A actividade decorre dia 9 de Julho, às
9h15, e tem como ponto de encontro a capela da Nossa Senhora da Esperança, em Quintela de Azurara.
O objectivo da iniciativa é
testar a capacidade de orien-

tação dos participantes, por
isso, é necessário que cada
equipa tenha um telemóvel
adaptado com GPS ou um dispositivo GPS e uma caneta.
Cada participante tem de levar
a respectiva bicicleta e equipamento de protecção. A constituição das equipas pode variar
entre dois e quatro elementos.
A iniciativa que conta com o
apoio do Crédito Agrícola e da
Ferrovial Serviços. |
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Comando Territorial
da GNR comemora
aniversário em Mangualde
A partir de sábado As comemorações do 7.º aniversário da GNR de Viseu
arranca com uma exposição e um concerto da Banda Sinfónica da GNR
Entre sábado e 24 de Junho,
Mangualde acolhe as comemorações do 7.º Aniversário do
Comando Territorial de Viseu
da GNR, uma iniciativa organizada em conjunto pela GNR
e Câmara Municipal de Mangualde.
Sábado, abre ao público uma
exposição do acervo histórico
da GNR na Câmara de Mangualde e, pelas 22h00, a Igreja
do Complexo Paroquial de
Mangualde acolhe o Concerto
da Banda Sinfónica da GNR. A
elevada especialização dos
seus componentes e o seu amplo e valioso arquivo (mais de
3.000 obras) permitem que a
Banda em concerto atinja um
nível artístico difícil de encontrar em agrupamentos congéneres. No dia seguinte, entre as
15h00 e as 18h00, o Largo Dr.
Couto acolhe um Plastron de
Demonstração de Meios.
No dia 20, o seminário 'O
idoso, a sociedade, a segurança
e o estado – o empoderamento
da pessoa idosa, problemáticas
e desafios' decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, a partir das 14h00. Na
sessão de abertura estará presente João Azevedo, presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, Coronel Vítor Rodrigues, comandante do Comando Territorial de Viseu da
GNR, e Telmo Antunes, director
do Centro Distrital de Segurança de Viseu.
‘Envelhecimento Activo’ por
Elza Pais (deputada da Assem-

GNR vai fazer domingo uma demonstração de meios, no Largo Dr. Couto

As comemorações
terminam no dia 23
de Junho com o Dia
da Unidade, numa cerimónia militar comemorativa com desfile
de forças em parada

bleia da República e presidente
da subcomissão de Igualdade
integrada na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos
e Liberdades e Garantias e
membro das Comissões de
Saúde, Educação e Ciência), ‘Os
Idosos enquanto Sujeitos Processuais - Vulnerabilidade e
Medidas de Protecção’por Maria José Guerra (juíza presidente
do Tribunal Judicial de Viseu),
‘A GNR no apoio aos idosos’
pelo tenente-coronel Copeto
(oficial da GNR, chefe da divisão
de Ensino do Comando Doutrina e Formação da GNR) e ‘As
Respostas Sociais para o Enve-

lhecimento enquanto medidas
securizantes’ por Carlos Andrade (vice-presidente da
União das Misericórdias Portuguesas) vão ser os principais
temas apresentados.
As comemorações terminam no dia 23 de Junho com
o Dia da Unidade, numa cerimónia militar comemorativa
do 7.º aniversário do Comando
Territorial com desfile de forças em parada, pelas 15h00, no
Largo do Rossio. Durante toda
a comemoração será possível
visitar a exposição do acervo
histórico da GNR, que termina
dia 24. |
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Ex-segurista Eurico Brilhante Dias na direcção do PS

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i Online

Data Publicação:

15-06-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7936f483

O PS tem nova direcção. Agora, há "unidade"
e

O PS elegeu o novo secretariado nacional, o órgão mais restrito da direcção do partido. A grande
novidade é a entrada para o "executivo do partido" de Eurico Brilhante Dias, deputado e presidente da
Comissão de Inquérito ao Banif. Eurico Brilhante Dias integrou o secretariado de António José Seguro
e esteve contra a solução da "geringonça". No seu discurso do congresso, lembrou que tinha estado
contra a aliança parlamentar com PCP e Bloco de Esquerda. Agora, é o símbolo da "unidade"
conseguida por António Costa dentro do PS.
O secretariado do PS tem 15 membros, mas do anterior secretariado de Costa ficam apenas cinco
elementos. É esta a nova direcção socialista: Fernando Medina, , Eduardo Vítor Rodrigues (presidente
da Câmara de Gaia) , Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara de Abrantes) Rui Pena Pires
(professor no ISCTE), Isilda Gomes (presidente da Câmara de Portimão) Eurico Brilhante Dias, o
deputado Filipe Neto Brandão, Maria de Luz Rosinha, , Wanda Guimarães, , José Manuel Mesquita,
Francisco César, Carla Tavares (presidente da Câmara da Amadora), José Leitão (ex-alto comissário
para as migrações), João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde e Susana Ramos, directora
do departamento de Acção Social da Câmara de Lisboa.
A comissão Nacional do PS reuniu-se na noite de quarta em Lisboa para eleger a comissão política e o
secretariado nacional.
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Secretariado Nacional do PS com seis autarcas entre 15 efetivos
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Seis autarcas socialistas vão fazer parte da lista proposta pelo líder António Costa para o Secretariado
Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos efetivos, disse hoje à agência Lusa
fonte partidária. Fernando Medina (Lisboa), Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão),
Carla Tavares (Amadora), Maria do Céu Albuquerque (Abrantes) e João Azevedo (Mangualde) são os
autarcas socialistas que farão parte da direção de António Costa. PUB "Este conjunto de nomes releva
a prioridade que o PS dá às próximas eleições autárquicas" em outubro de 2017, justificou a mesma
fonte socialista. Entre os nomes do Secretariado Nacional do PS consta também Francisco César,
deputado da Assembleia Legislativa Regional do Açores, região autónoma que terá eleições em
outubro próximo. O Secretariado Nacional do PS é o órgão de direção deste partido, liderado por
António Costa e pela sua adjunta Ana Catarina Mendes, e é hoje eleito na primeira reunião da
Comissão Nacional após o congresso socialista, que se realizou entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira
Internacional de Lisboa). Entre os novos nomes estão o professor universitário Pena Pires, os
deputados (ex-membro da direções António José Seguro) Eurico Brilhante Dias e Filipe Neto Brandão,
assim como o antigo líder da JS (e ex-alto comissário para as migrações) José Leitão, e a psicóloga e
mestre em medicina Susana Ramos. Saem do Secretariado Nacional do PS elementos como Bernardo
Trindade, os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Administração
Interna, Jorge Gomes, assim como o deputado Sérgio Sousa Pinto. Abandonam também este órgão a
secretária de Estado Graça Fonseca, o constitucionalista Pedro Bacelar e o vereador da Câmara do
Porto Manuel Pizarro. Têm inerência no Secretariado Nacional do PS o presidente do Grupo
Parlamentar, Carlos César, o diretor do gabinete de estudos, João Tiago Silveira, e a diretora do Ação
Socialista, Edite Estrela. Entre os inerentes da direção do PS estão ainda o líder da JS, João Torres, e a
presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Elza Pais. Como secretário nacional
adjunto foi colocado Hélder Guerreiro, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira.
Wed, 15 Jun 2016 23:51:12 +0200
POR Lusa
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PS prepara-se para autárquicas e autonomiza-se do Governo
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ffe080c1

Por São José Almeida e Liliana Valente 15/06/2016 - 22:14 (actualizado às 16:34 de 16/06/2016)
Pena Pires estreia-se no Secretariado, Brilhante Dias regressa. Os membros do Governo vão para a
Comissão Política. Eurico Brilhante Dias integrou o secretariado com António José Seguro Enric VivesRubio Preparar as eleições autárquicas de Outubro de 2017 e autonomizar-se em absoluto do Governo
são as duas características que sobressaem da nova composição do secretariado do PS, que foi eleito
pela comissão nacional na quarta-feira à noite. Este órgão de direcção política foi renovado em nove
dos seus 15 membros, estando entre as novidades o deputado, especialista em gestão e professor do
ISCTE Eurico Brilhante Dias, que integrou essa mesma equipa com António José Seguro. Um estreante
de peso é o sociólogo e também professor do ISCTE Rui Pena Pires. Os outros são: Filipe Neto
Brandão, deputado e coordenador da área da justiça no Parlamento; José Manuel Mesquita, advogado
e jurista; Francisco César, deputado regional nos Açores que presidiu à Comissão de Organização do
Congresso do PS; José Leitão, ex-Alto Comissário para as Migrações (ACIM) e antigo líder da JS;
Susana Ramos, psicóloga, mestre em Medicina e directora do departamento acção social da Câmara
de Lisboa; Eduardo Vítor Rodrigues, presidente Câmara de Vila Nova de Gaia; e João Azevedo,
presidente da Câmara de Mangualde. Além destes dois autarcas que entram no secretariado, salientese que a aproximação das eleições locais leva a que permaneçam no seu seio mais quatro presidentes
de Câmara: Fernando Medina (Lisboa); Maria do Céu Albuquerque (Abrantes); Isilda Gomes
(Portimão) Carla Tavares (Amadora), e ainda um quinto elemento com experiência autárquica, a
deputada e ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha. Do anterior
secretariado (órgão também agora eleito) permanece a sindicalista Wanda Guimarães. A maioria dos
ex-membros do secretariado que agora cessa funções transita para a comissão permanente, um órgão
de gestão quotidiana do partido que reúne com a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendonça
Mendes. Aí sentam-se Francisco André, Hugo Pires, João Galamba, Luís Patrão, Luísa Salgueiro, Maria
Antónia Almeida Santos e Porfírio Silva. Por inerência, integram ainda o secretariado Carlos César,
presidente do PS, Elza Pais, presidente do Departamento das Mulheres, João Torres, líder da JS, João
Tiago Silveira, director do gabinete de estudos, e Edite Estrela, directora do Acção Socialista. Dando
concretização ao desejo de manter a autonomia da direcção política do PS autónoma do Governo,
António Costa optou por retirar do secretariado os dois membros do Governo que a este órgão tinham
ascendido há dois anos: a secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e o
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade. Estes dois governantes passaram
para a comissão política, onde têm assento vários outros membros do Governo como Adalberto
Campos Fernandes, Ana Paula Vitorino, Augusto Santos Silva, Capoulas Santos, Constança Urbano de
Sousa, Eduardo Cabrita, Jorge Seguro Sanches, José Luís Carneiro, Mariana Vieira da Silva, Pedro
Marques, Vieira da Silva. Refira-se que também o presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues, permanece na comissão política. No final da reunião em que decorreram as eleições,
em declarações aos jornalistas, a secretária-geral adjunta afirmou que "este secretariado nacional
mostra que há vida além do Governo. O PS tem a sua autonomia". Outro traço que ressalta do novo
secretariado foi salientado por Ana Catarina Mendes: a "prioridade" dadas às eleições autárquicas.
Elas "são absolutamente essenciais" para o PS, assumiu a secretária-geral adjunta. Já quando
questionada sobre se esse acto eleitoral será, como defendeu o Presidente da República, o fim de um
ciclo, a secretária-geral adjunta respondeu: "Espero que sejam o início de um ciclo auspicioso".
Brilhante Dias promovido Eurico Brilhante Dias foi convidado por António Costa a integrar o
secretariado. O professor de gestão no ISCTE e deputado, regressa assim a um órgão que integrou
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pela primeira vez sob a liderança de António José Seguro. Refira-se que o trabalho de Eurico Brilhante
Dias na comissão de inquérito ao Banif, onde é relator, tem sido visto como de grande qualidade e de
lealdade pela direcção do PS. O convite foi formalizado ontem, já perto do começo da reunião. E o
facto de haver um dirigente que é conhecido como um destacado apoiante de Seguro mostra como
António Costa está preocupado em dar sinais para dentro do partido e para a sociedade de que quer
pacificar e unir a ruptura que se deu quando da luta política que o opôs ao anterior secretário-geral.
Refira-se que outro segurista, Jorge Seguro Sanches, é secretário de Estado da Energia, tendo o seu
convite para o Governo servido como sinal de que António Costa procurava já então criar pontes para
com esta sensibilidade interna do PS. Agora Seguro Sanches e Álvaro Beleza foram eleitos para a
comissão política. A mensagem de unidade foi assumida pela secretária-geral adjunta do PS, Ana
Catarina Mendes, perante os jornalistas: "Não há facções, nem sectarismos. Há um partido unido em
torno do que é essencial."
15/06/2016 - 22:14 16:34 de 16/06/2016)
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MANGUALDE ACOLHEU 12 FESTIVAL DE ARTES
MARCIAIS
No dia 5 de junho, o Largo Dr. Couto, em Mangualde,
foi palco do 1° Festival de Artes Marciais. A iniciativa,
integrada na programação da semana da saúde, foi
organizada pela autarquia mangualdense em colaboração com o Centro Bujutsu de Mangualde.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, esteve presente na iniciativa realçando
que 'a autarquia continua a apostar no desporto, dando palco às mais variadas modalidades, tendo inclu-

sive investido em Tatami, um tipo de tecido de palha
entrelaçada, usado como tapete ou revestimento no
piso tradicional japonês'.
Durante o festival foi possível participar em vários
workshops da modalidade bem como assistir a demonstrações de Aikido, Kendo, Tai Chi, Karaté, Keysi,
Taekwondo, Ultimate Full Contact, Thay Kick, Kenpo
Americano, BJJ e Krav Maga.
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DIA DA CRIANÇA 2016
No passado dia 1 de junho, a Câmara Municipal de
Mangualde em parceria com a Junta da União das
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
assinalaram o Dia Mundial da Criança com um programa cheio de animação e diversão para os mais novos.
Foram cerca de 1300 crianças das escolas do concelho que passaram pelo Largo Dr. Couto e nos jardins
do Largo do Rossio neste dia especial.
Na iniciativa, que se inseriu, na IV Semana da Saúde
Mangualde, as crianças foram convidadas a deixar
mensagens sobre saúde e a assistir a um espetáculo
de palhaços dedicado ao tema. Neste dia, que torna
as crianças ainda mais especiais, tiveram lugar várias
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surpresas como largada de balões, mascotes, bolas
de sabão, música ambiente infantil, brincadeiras,
dança, Sky Dancer e insufláveis. Das 9h00 às 12h00
foi a vez dos alunos do Pré-Escolar e das 14h00 às
17h00, os alunos do 1° ciclo do Ensino Básico.

O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de
junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as
crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à proteção contra todas as formas de
exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.
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CLDS 3G COM "PAIS NA
BANCADA"
"Pais na bancada" foi o tema abordado na sessão que
decorreu ontem, na Biblioteca Municipal de Mangualde Dr. Alexandre Alves, organizada pelo CLDS 3G, em
parceria com as instituições desportivas do concelho,
que se associaram a este projeto.
O evento teve uma forte adesão, e contou com a presença de pais e atletas dos clubes Grupo Desportivo
de Mangualde, Gigantes Sport Mangualde e Estrelas
do Mondego Futebol Clube.
Numa primeira abordagem, a técnica do CLDS 3G e
psicóloga, Maria José Olaio, destacou a importância
da prática desportiva no desenvolvimento de competências físicas e psicossociais nas crianças, e no
consequente estreitamento das relações com os seus
pares, assim como uma melhor preparação para responder aos desafios do futuro.
Neste sentido, a técnica propôs uma reflexão sobre
o modo como os pais se envolvem na prática desportiva dos filhos: "Se nos observarmos, estamos muitas
vezes a fazer de tudo para mantermos nossos filhos
sempre felizes para que não experimentem o mínimo
de frustração. Não será o contacto com a frustração,
importante ao desenvolvimento de recursos internos
que permitam a superação e autoconfiança?".
A conferência contou com o contributo de Vítor Santos, técnico superior do Politécnico de Viseu, licenciado em Comunicação Social, Menção honrosa do
Prémio Imprensa Regional — Desporto com Ética, pelo
trabalho, "A participação dos pais na prática desportiva dos filhos".
O orador refletiu sobre a postura e o grau de intervenção dos pais nas atividades desportivas dos filhos,
e nas consequências individuais e coletivas que delas
advêm. As situações extremas, que se repetem um
pouco por todo o mundo desportivo, e em qualquer
parte do planeta, com excessos que vão desde uma
"mera" ameaça verbal até à concretização de atos
revestidos de barbárie, contra árbitros, treinadores,
atletas adversários, impõe uma ponderação profunda
acerca do papel dos pais na bancada.
Esta ação decorreu no âmbito da semana da saúde
e resultou do protocolo que foi estabelecido entre o
CLDS 3G e cinco entidades desportivas locais, para a
integração nas suas atividades desportivas, de crianças e jovens em risco. Insere-se no eixo 2, do plano
de ação do projeto "Partilhar o Presente, Preparar o
Futuro", do CLDS 3G.
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CUNHA BAIXA - 3 ªEDIÇÃO "CUNHACULTURAL"
ATINGIU AS EXPECTATIVAS
A 3a edição da semana cultural de Cunha Baixa,
intitulada Cunha Cultural, que se realizou nos
passados dias 9 a 12 de junho, revelou-se um êxito e
atingiu as expectativas da organização deste evento.
Foram quatro dias de espetáculo que tiveram lugar
no adro da igreja paroquial, conhecido pelo seu
deslumbrante miradouro natural, com um programa
pensado para os diferentes públicos, gostos e idades,
aliando a vertente cultual à cultural.
Esta iniciativa organizada pela Paróquia de Cunha
Baixa, apoiada no seu sector social através do Centro
Paroquial, este ano fez subir ao palco nomes como
Coimbra Gospel Choir, Fado Cruzado e Sloebush,
banda originária de Abrunhosa do Mato.
No primeiro dia pelas 21 h foi feita a projeção de
um filme bíblico sobre a história de Moisés e a
saída do povo do Egipto. O segundo dia começou
às 15h com a realização de uma peddy-paper intergeracional com a participação das crianças e jovens
da catequese, bem como alguns pais e catequistas,
seguindo-se pelas 19h com o festival das sopas que
tive o apoio de várias pessoas que as confecionaram
e ofereceram, num total de 12 tipos diferentes. Pelas
21 h o concerto Gospel que lotou completamente
a igreja e envolveu os espectadores com a alegria
própria desta forma de louvar a Deus. A noite
terminou com música dos anos 80 apresentada pelo
Dj Marques.
No terceiro dia às 18h realizou-se um workshop de
danças latinas seguido de uma noite de fados com as
vozes de Paulo Reis e Sílvia com o Fado Cruzado de
Viseu.
Esta edição terminou no domingo com a celebração
da eucaristia da parte da manhã, e café concerto
durante o período da tarde com os Sloebush.
Integrado neste dia esteve também o passeio

de carros clássicos organizado pelo Dá Gás de
Mangualde em parceria com a paróquia e que expôs
os carros no largo onde se realizou este evento.
Esta iniciativa teve como parceiros da paróquia

a Câmara Municipal de Mangualde, a Junta de
Freguesia de Cunha Baixa, Dá Gás de Mangualde e
Viseu a Dançar.
Para a organização o evento CunhaCultural está
a tentar fazer de Cunha Baixa uma aldeia mais
criativa e com ofertas culturais que tragam pessoas e
movimento à terra.

SLOEBUSH FECHA III SEMANA CULTURAL EM
CUNHA BAIXA
Coube à banda Sloebush encerrar a III Semana
Cultural de Cunha Baixa, no passado dia 12 de
Junho. A banda de Abrunhosa do Mato efectuou um
magnifico concerto, de cerca de 3 horas, perante as
mais de 300 pessoas, junto à fachada barroca da
Igreja Matriz de Cunha Baixa. A banda desenvolve um
projecto de versões próprias de músicas icónicas de
grandes artistas da cena rock, blues e pop.
No decorrer do concerto, Sloebush homenageou
João North, antigo músico e co-fundador da banda, e
Mafalda Tavares, a cantora da banda que, nos finais
de 2015, também saiu daquele projecto musical. Na
subida ao palco, Mafalda Tavares interpretou cinco
temas que marcaram o ponto alto do espectáculo.
Já na sua 3a edição, a Semana Cultural de Cunha
Baixa é um evento artístico-cultural, único na

freguesia, promovido pela Paróquia e pelo Centro
Paroquial de Cunha Baixa, sob a iniciativa e direcção
do Padre João Zuzarte.
Cunha Cultural é já, na realidade, um caso sério no
panorama das actividades culturais que se desenvolve
no território rural do concelho de Mangualde,
ombreando, em qualidade e criatividade, com o que se
vai passando na cidade.
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5,8 MILHOES DE
EUROS PARA O PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO DE
MANGUALDE
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, esteve no passado dia 31 de maio
na cerimónia de assinatura dos contratos que regem
os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano
(PEDU). A formalização realizou-se em Santa Maria
da Feira e teve como protagonistas a Autoridade de
Gestão do POR Centro e os municípios da região.
O PEDU de Mangualde representa um investimento
de 5,8 milhões de euros durante o atual quadro
comunitário e prevê ações/intervenções nas áreas
da mobilidade, investimento social e regeneração
urbana. A cerimónia foi presidida pelo Ministro do
Planeamento e das lnfraestruturas, Pedro Marques,
contando também com a presença do Ministro do
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Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
Para o edil mangualdense, "este é o culminar de um
trabalho de planeamento estratégico, bem como de
negociações com as entidades que gerem os fundos
comunitários, para que Mangualde possa ter um plano
de ação para a regeneração urbana neste Quadro
Comunitário". Afirmando que "os 5,8 milhões de
euros de investimento neste quadro comunitário para
regeneração urbana é o maior investimento público de
sempre e só é possível porque colocámos Mangualde
na 1 a divisão de cidades da zona centro que puderam
candidatar-se aos PEDU, com todos os benefícios
e vantagens que os investimentos trarão, e assim
melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses."
Para o autarca, "estamos a trabalhar intensamente
na elaboração dos projetos do plano de ação para
que assim que abram os avisos do Centro2020
possamos candidatar investimento". Acrescentando,
"esperamos ter execução já em 2016 de alguns
desses investimentos".
INVESTIMENTO PÚBLICO VAI ALAVANCAR
INVESTIMENTO PRIVADO
AUTARQUIA TEM SIDO MUITO SOLICITADA
POR INVESTIDORES LOCAIS NA PROCURA DE
INFORMAÇÃO PARA REQUALIFICAREM O SEU
EDIFICADO
Finalizando, João Azevedo afirma que "queremos
com o investimento público alavancar o investimento
privado. Temos sido muito solicitados por investidores
que procuram informação para requalificarem um
conjunto de edificado muito importante dentro da área
de regeneração urbana da cidade, pelo que espero
que os mesmos possam fazer as suas candidaturas o
mais depressa possível."
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CRIANÇAS DO 12 CICLO DAS ESCOLAS DE
MANGUALDE VISITARAM JARDIM ZOOLÓGICO
No passado dia 3 de Junho, mais uma vez, todos
os alunos do 1° Ciclo do Concelho de Mangualde,
fizeram a sua viagem de final de ano. Este ano
visitaram o Jardim Zoológico de Lisboa.
Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, contou ainda com a colaboração do
Agrupamento de Escolas, das Juntas de Freguesia,
dos enfermeiros da UCC e da G N R para que tudo
corresse da melhor forma e mais uma vez fosse um
sucesso.
A viagem ao Jardim Zoológico foi a prenda de Natal
que o Município ofereceu a todos os alunos do 1°
ciclo. Uma forma de premiar o empenho escolar e
também permitir que os mais jovens ampliem os seus
conhecimentos, pois, como podemos observar e do
que as alegres crianças nos iam dizendo eram muito
poucas as que já tinham visitado o Jardim Zoológico,

sendo portanto, uma experiência nova para quase
todos.
Mais uma vez, e porque é o meio mais apropriado
para o transporte de tão elevado número de crianças
a Câmara optou pelo comboio, como referia João
Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde "numa
perspetiva de valorizarmos as raízes e a tradição
mangualdense no que à diz respeito à linha férrea".
No Jardim Zoológico e em declarações ao nosso
jornal o Presidente da Câmara referia "Quisemos
proporcionar um dia feliz e inesquecível às nossas
crianças onde a diversão e o conhecimento andaram
de mãos dadas. Todos os esforços foram feitos para
que assim acontecesse e a segurança e bem estar
dos alunos, que foi a nossa maior preocupação,
esteve sempre assegurada:
A segurança das crianças, está acima de tudo e dado
o elevado número de alunos, cerca de 600, os receios

e a angústia tomam conta dos pais, mas a excecional
organização, a todos os níveis, funciona e ajuda a que
todos fiquem mais descansados.
Tal como na viagem do ano anterior, também a deste
ano decorreu da melhor forma e nada há a apontar.
Conversamos com alguns país, que se mostraram
satisfeitos com toda a organização e segurança
e quando lhes perguntámos se alterariam alguma
coisa, a resposta foi que não, que todos os envolvidos
estavam de parabéns pelo excecional trabalho
realizado.
A saída da estação de Mangualde aconteceu pelas
9H08 e a chegada ocorreu pelas 22H45.
Ao fim do dia, cansadas, mas completamente
eufóricas, as crianças de Mangualde vinham
maravilhadas com o dia absolutamente espetacular
que tinham tido, deixando a esperança que possam
viver outros iguais em anos futuros.
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MAIS DE 600
CRIANÇAS
VISITARAM
O JARDIM
ZOOLÓGICO
CRIANÇAS DO V CICLO DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
MANGUALDE FIZERAM VIAGEM
MEMORÁVEL AO JARDIM ZOOLÓGICO
DE LISBOA
PRESIDENTE DA CÂMARA TAMBÉM
ACOMPANHOU AS CRIANÇAS
P. 08
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MANGUALDE ACOLHE
72 ANIVERSÁRIO DO
COMANDO TERRITORIAL
DE VISEU
18 A 24 DE JUNHO
- EXPOSIÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO DA GNR - 18 a 24 de
junho 1 Paços do Concelho
- CONCERTO DA BANDA SINFÓNICA DA GUARDA
NACIONAL REPUBLICANA - 18 de junho 1 22h00 1Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde
- PLASTRON — DEMONSTRAÇÃO DE MEIOS - 19 de junho 1
15h00 - 18h00 1Largo Dr. Couto
- SEMINÁRIO "O IDOSO — A SOCIEDADE, A SEGURANÇA
E O ESTADO — O EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA,
PROBLEMÁTICAS E DESAFIOS" - 20 de junho 1 Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves - 14h00 'Sessão de Abertura
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Dr. João Azevedo 1 Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde - Coronel Vítor Rodrigues 1 Comandante do Comando
Territorial de Viseu da GNR - Dr. Teimo Antunes 1 Diretor do
Centro Distrital de Segurança de Viseu
14h45 'Envelhecimento Ativo - Dra Elza Pais 1 Deputada da
Assembleia da República e Presidente da Subcomissão de
Igualdade integrada na Comissão dos Assuntos Constitucionais,
Direitos e Liberdades e Garantias e membro das Comissões de
Saúde, Educação e Ciência
15h15 10s Idosos enquanto Sujeitos Processuais Vulnerabilidade e Medidas de Proteção - Dra. Maria José Guerra!
Meritíssima Juíza Presidente do Tribunal Judicial de Viseu
15h45 1Coffee Break
16h00 1A GNR no apoio aos idosos - Tenente Coronel Copeto
1 Oficial da Guarda Nacional Republicana, Chefe da Divisão de
Ensino do Comando Doutrina e Formação da GNR
16h30 1As Respostas Sociais para o Envelhecimento enquanto
medidas securizantes - Dr. Carlos Andrade 1 Vice-Presidente da
União das Misericórdias Portuguesas
DIA DA UNIDADE
23 de junho 1 15h00 1 Largo do Rossio
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90 PESSOAS
PERCORRERAM OS
CAMINHOS DO BOM
SUCESSO
«MANGUALDE EM MOVIMENTO» INCENTIVA O
DESPORTO E DÁ A CONHECER MANGUALDE
No passado dia 05 de junho, cerca de noventa pessoas percorreram os Caminhos do Bom Sucesso, em
São João da Fresta, um Percurso Pedestre de cerca
de 10 km. A iniciativa concluiu mais uma edição dos
Percursos Pedestres «Mangualde em Movimento». No
final do passeio realizou-se um almoço convívio.
Os Percursos Pedestres são promovidos, anualmente,
pela Câmara Municipal de Mangualde, com o intuito
de incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde.
Assim, desde 28 de fevereiro foram percorridos o
Trilho de Ricardina (Espinho — 6 Km — Médio), o Trilho
de Ludares (Quintela de Azurara — 16 Km — Médio),
a Rota das Águas Milenares (Alcafache — 6 Km —
Médio), a Rota de St° António dos Cabaços (São
Cosmado — 5 Km — Médio), a Rota da Sr.a dos Verdes
(Abrunhosa-a-Velha — 8,2 Km — Médio), finalizando
agora com os Caminhos do Bom Sucesso (São João
da Fresta — 10 Km — Médio).
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MANGUALDE LIGHT RUN
FEZ BRILHAR A CIDADE
No passado sábado dia 4 de junho, a noite
mangualdense encheu-se de luz, cor e energia com a
iniciativa Mangualde Light Run. Cerca de 700 pessoas
participaram na corrida promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde. A Vereadora da autarquia,
Maria José Coelho deu o mote de arranque.
Os participantes tiveram a oportunidade de correr 10
km ou caminhar 5km, acompanhados de cinco corres
diferentes. No recinto estiveram à disposição várias
atividades que integravam o circuito de luz e som.
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AUTARQUIA CONVIDA
SENIORES MANGUALDENSES
A VISITAR MIRA. E CÚRIA
Com o objetivo de continuar a dinamizar o convívio
entre todos os cidadãos seniores do concelho, a
Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a
Rede Social de Mangualde, promove mais uma edição
do projeto 'Andanças Seniores'. Este ano o local
escolhido foi Mira e Curia e os passeios irão decorrer
entre 27 de junho e 8 de julho.
Ter idade igual ou superior a 65 anos e ser
residente no concelho de Mangualde são as
condições necessárias para se inscrever nesta
iniciativa. Contudo, e a título excecional, 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 caráter
obrigatório, e devem ser efetuadas até ao dia 17 de
junho para o Gabinete de Ação Social da autarquia
(Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde), através
do telefone 232 619 880, do fax 232 623 958 ou
dos email's ssocial@cmmangualde.pt e redesocial@
cmmangualcle.pt ou na Junta de Freguesia
de residência. Os interessados deverão fazer
acompanhar a sua inscrição de fotocópia de Bilhete
de Identidade ou Cartão do Cidadão.
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TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CAIXA AGRÍCOLA VALE DO DÃO E ALTO VOUGA
Teve lugar no passado dia 9, na sede da Caixa
Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga e Mangualde, a
cerimónia de tomada de posse dos novos Órgãos
Sociais.
No evento, entre os muitos convidados estiveram
também presentes os presidentes da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, de Penalva do Castelo,
Francisco Carvalhas e o Presidente da Cl M Dão
Lafões.
Após as assinaturas que formalizaram a tomada de
posse usaram da palavra o novo Presidente da mesa
da Assembleia Geral José Moniz e Vítor Gomes que
foi empossado como presidente do Conselho de
Administração do organismo.
Na sua intervenção Vitor Gomes agradeceu a
presença de todos os convidados que mais não
significa que confiança e apoio pelo trabalho
desenvolvido e amizade.
O CA, existe em Portugal há mais de cem anos (1911)
e o Grupo CA é composto por 82 Caixas Agrícolas,
por uma Caixa Central, que detêm uma rede de
600 Agencias, contando ainda com um conjunto de
empresas na área dos Seguros (vida e não vida), dos
Serviços Financeiros Especializados (gestão de ativos
e consultoria), um ACE- e uma empresa de Informática
que nos proporciona atualmente, um dos sistemas
tecnológicos mais avançados da banca europeia.
O Grupo detém hoje um volume de ativos de mais de
15,5 Mil Milhões de euros, ocupando o 6° lugar no
ranking da banca nacional.
Não houve necessidade durante esta crise financeira
de recorrer a qualquer ajuda do Estado ou da União
Europeia, fruto da instituição praticar uma gestão
cuidada, de risco moderado, não se envolvendo em
situações complexas.
Em Mangualde o CA existe desde 1979.
Ao longo destes 37 anos a Caixa passou de um
simples Banco Rural para um Banco Universal,
disponibilizando um serviço de Banco Nacional com
pronuncia local.
A Caixa Agrícola orgulha-se hoje de ser um dos
motores de desenvolvimento da região onde está
inserida, tendo consciência que com o andar dos anos,
esta responsabilidade será cada vez major e mais
envolvente.
O Crédito Agrícola não tem atualmente qualquer
receio de se confrontar com qualquer Banco em
qualquer área de negócio.
Os concelhos de Mangualde, Penalva do Castelo,

Sátão e Vila Nova de Paiva precisam de atrair novos
investidores, conjugado com a criação de novos postos
de trabalho, para poderem enfrentar com sucesso,
os desafios que o progresso e a globalização vai
impondo a uma velocidade vertiginosa, numa região
cada vez mais desertificada e onde o desinvestimento,
a emigração e desemprego, começaram a ser

uma preocupação constante, de todos os agentes
económicos.
Vitor Gomes salientou ainda a presença dos
Presidentes de Câmara de Mangualde e Penalva
do Castelo, aos quais agradeceu por estarem com
a instituição e dignificarem ainda mais a tornada de
posse.
A Caixa do Vale do Dão e Alto Vouga para além da
sua atividade normal, também tem tido o seu papel
social junto das populações locais, desde a concessão
de crédito a atividades onde a concorrência não
tem interesse, ao apoio a coletividades, associações,
autarquias, estabelecimentos de ensino, oficiais e
particulares, bombeiros, I PSS das mais variadas
formas.
Neste nosso último mandato (2013-2015), para
além de outras iniciativas, a instituição contribuíu com
cerca de 100.000€ para as mais diversas solicitações
sociais.
"Crescer com solidez financeira, desenvolver o negócio
e ganhar mais quota de mercado" deverá continuar
a ser referenda desta nossa Instituição nos próximos
anos, reforçando e solidificando a confiança, salientou
Vitor Gomes.
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CAIXA DE CRÉDITO
AGRÍCOLA VALE DO DÃO
E ALTO VOUGA

Cerimónia decorreu no passado dia 9 de junho
pelas 18H30 na sede da Caixa de Crédito Agrícola
Vale do Dão e Alto Vouga em Mangualde

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS
ÓRGÃOS SOCIAIS
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IV SEMANA DA SAÚDE PROMOVEU ESTILOS DE VIDA
SAUDÁVEIS EM MANGUALDE
DÁDIVA DE SANGUE, WORKSHOPS, RASTREIOS,
TERTÚLIAS, DESPORTO, MÚSICA, DANÇA E MUITA
ANIMAÇÃO
De forma a promover estilos de vida mais saudáveis
e alertar para questões fundamentais ligadas ao
bem-estar e à saúde, Mangualde acolheu mais uma
semana dedicada a estas temáticas. De 30 de maio a
5 junho as iniciativas foram várias: dádiva de sangue,
workshops, rastreios, tertúlias, desporto, música, dança e muita animação.
A semana arrancou com o Dia da Saúde Ativa, no dia
30 de maio, onde foi possível participar no workshop
"Prevenção visual", destinada a professores, educadores, auxiliares e pais e na iniciativa "Pais na Bancada",
destinada aos pais de atletas. O dia 31 de maio dedicou-se à Parentalidade Responsável e promoveu
a iniciativa "Consulta da Boneca" e os workshops
"Ginástica Pré e Pós Parto", "Amamentação", "Massagem do Bebé" e "Estratégias para promover o De-

senvolvimento Infantil / Estimulação Multissensorial".
O Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho,
trouxe muita alegria e animação para os mais novos.
As crianças foram convidadas a deixar mensagens
sobre saúde e a assistir a uni espetáculo de palhaços
dedicado ao tema. Para este dia, que torna as crianças ainda mais especiais, foram ainda preparadas um
conjunto de surpresas: largada de balões, mascotes,
bolas de sabão, música ambiente infantil, brincadeiras, dança, Sky Dancer e insufláveis. Paralelamente,
os alunos tiveram a oportunidade de participar em
sessões de "Meditação para crianças e adolescentes"
e na iniciativa "Saúde Mental: Projeto + Contigo". No
dia 2 de junho foi Dia da Promoção da Saúde e foi
possível participar na campanha de Dádiva de Sangue "Dar para Ajudar". Realizou-se ainda o workshop
"Prevenção de Doenças Cérebro-Cardio-Vasculares",
um rastreio de Doenças Cardiovasculares e o Ciclo de
Tertúlias "Tu não mandas em mim" — 1° "Gravidez na

Adolescência". O Dia da Prevenção da Doença realizou-se no dia 3 de junho com atividades de estimulação cognitiva geriátrica e com o workshop "Alimentação na base da Prevenção".
A semana encerrou com um Fim de Semana em Movimento. Assim, no sábado foi possível assistir e participar em diversas atividades: Skaters em Movimento,
Workshop de Defesa Pessoal, Treino Funcional, Ginástica Localizada, Workshops de Danças de Salão,
Kizomba e Djembel, Caminhada / Corrida Mangualde
Light Run. A noite terminou com a atuação da Banda
"índice". No domingo, o dia foi dedicado a Workshop
de Artes Marciais, Skaters em Movimento, Tiro ao
Arco, Workshop "Sabores de Todos os Tempos", Música e Movimento, Dança, Workshop "Pé de Dança",
Seniores em Movimento, encerrando com o 1.° Festival de Artes Marciais de Mangualde.
A IV edição da 'Semana da Saúde' foi promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da
Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade
de Mangualde, Ginasium, Clínica CuidaMais, Tempo
XL, Instituto Português do Sangue, Centro Bujutsu
de Mangualde, IAM, Arqueiros de Viseu, OMB Grupo
Ótico, CEM Nancy, AzurPhisiovida, CLDS 3G, MG LSK8CREW, Melom Nice&Easy, 5 Sentidos, Medeia,
Ana Francisca Mendes, João Gouveia, Jorge Gonçalves e José Paisana.
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IV SEMANA DA SAÚDE
EVENTO PROMOVEU ESTILOS DE
VIDA SAUDÁVEIS EM MANGUALDE
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MERCADO DE
TODOS PARA TODOS
A Câmara Municipal de Mangualde convida todos
os vendedores a participar na segunda edição dos
Mercados de Rua organizado em Mangualde e cujo
objetivo é ser um mercado de todos para todos. Nos
dias 26 de junho, 24 de julho e no fim de semana de
27 e 28 de agosto (Festas da Cidade), no Largo Dr.
Couto e no Largo do Rossio, estarão à venda os mais
variados produtos, para todos os gostos e carteiras.
Neste mercado, destinado à venda de produtos variados, poderá encontrar, entre outras coisas, mel, licor,
fruta, doces, antiguidades, bijuteria, produtos da terra,
compotas, artesanato e flores.

Página 181

Renascimento
A182

ID: 65057956

15-06-2016

Tiragem: 4400

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,13 x 13,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ESPINHO
PARTICIPOU NAS
MARCHAS
A Freguesia de Espinho associou-se
pela primeira vez a esta extraordinária
festa popular promovida e dinamizada
pela Câmara Municipal de Mangualde
e apresentou cerca de 32 marchantes
em representação da comunidade.
Numa parceria com a Paróquia
de Espinho contou com a inestimável colaboração do Padre João Zuzarte e do coro paroquial de Espinho. O
acompanhamento musical esteve a cargo da Sociedade Filarmónica Lobelhense sob a batuta do Maestro Bruno. A
letra da marcha foi da responsabilidade de João Paulo Moreira e contemplava as referências mais representativas
da freguesia - a sua forte vertente agrícola bem como alusões culturais e históricas. A letra contemplava, ainda, o
orago da Paróquia de Espinho, São Pedro, e nomeava as seis aldeias que constituem a freguesia de Espinho. A
coreografia teve a colaboração experiente do Senhor Tino Ferreira. Os trajes e adereços estavam em sintonia com
o acima referido bem como à simbologia e cores do brasão da freguesia e foram gentilmente cedidos pela AMA.
Os arcos foram cedidos pelas Tricanas de Tibaldinho.
A Freguesia de Espinho deixa um agradecimento reconhecido à Câmara Municipal de Mangualde por proporcionar
uma noite de festa e convívio demonstrando o seu forte dinamismo e aposta na cultura popular. Regista, ainda, uma
palavra de enorme apreço e agradecimento a todos os que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que a
freguesia se tenha destacado mais uma vez numa atividade de grande relevância cultural. A Freguesia de Espinho
regista com orgulho a união das suas gentes não só dos marchantes mas do público da freguesia que apoiou e
aplaudiu de forma entusiasta a "sua" marcha.
O Presidente da Junta de Freguesia de Espinho
António Monteiro
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MANGUALDENSES POR FRANÇA
Foi no passado dia 4 deste mês que o Vereador da
Câmara Municipal de Mangualde, Sr. João Lopes
se deslocou à Câmara de Paris onde foi recebido
pelo nosso conterrâneo beirão, nascido em Alcains,
Castelo Branco, Vereador, responsável pelo Pelouro
dos assuntos Europeus e conselheiro da Câmara de
Paris, Sr. Hermano Sanches Ruivo.
Estiveram também presentes neste encontro o
empresário natural da aldeia dos Trinta, Guarda e
residente há 25 anos em França, senhor João Pina
e a menina Vera Lúcia Fernandes residente em
França há 26 anos e natural de Mangualde que pode
dar o seu testemunho da dificuldade dos jovens
encontrarem motivações para passarem férias em
Portugal.
Este encontro teve como objetivo dar a conhecer o
concelho de Mangualde e estudar a possibilidade
de criar novos horizontes aos bons produtos típicos
da nossa terra, à semelhança do trabalho que está
a ser desenvolvido pelo senhor João Pina. Este tem
vindo a promover o desenvolvimento da região da
Guarda sabendo que pode contar com o apoio do Sr.
Hermano, Presidente da Associação dos Beirões em
França.
Ficou assim, uma porta aberta para possíveis relações
económico-financeiras com a nossa terra.
O Sr. Hermano teve a sensibilidade de nos permitir de
descobrir o grande « monumento » que é a Câmara de
Paris e de nos narrar com grande elocução uma parte
importante da história de França que ali se encontra
esculpida e desenhada.
O Sr. vereador João Lopes pôde ainda visitar a
casa dos vinhos do Porto " Portologia" terminando
o programa desse dia com o convívio dos
abrunhosenses.
No programa do Sr. vereador esteve também a visita

ao salão dos vinhos portugueses no «Parc Floral» em
Vincennes.

No passado dia 4 de junho realizou-se o segundo
convívio dos emigrantes abrunhosenses, em Gentilly,
no restaurante português Lieutades com gastronomia
portuguesa rica e apurada.
Cerca de 120 pessoas estiveram presentes num
ambiente de alegria, amizade e poesia. Este jantar
pôde contar com a presença do Vereador da Cultura e
Empreendedorismo o Sr. João Lopes em representação
da Câmara Municipal de Mangualde.
Estiveram também presentes o Sr. Vítor Gomes
presidente da Caixa de Crédito Agrícola do distrito de
Viseu e a sua equipa do escritório de representação em
Paris. Os senhores Hugo Chaves de Sousa e Miguel
Ginestal da quinta dos Monteirinhos fizeram parte da
comitiva que se deslocou a Paris.
Foi neste quadro de alegria e bairrismo que a escritora

Naria Radatos apresentou a Antologia Poética de
vários, na qual participou.
Os Abrunhosenses mostraram-se recetivos a este
tipo de escrita e ovacionaram as palavras sinceras
da escritora.
Este convívio foi organizado pela segunda vez,
pelo DJ, Jean- Michel Machado e, desta vez, com a
colaboração da D. Nídia Martins, D. Lourdes Martins
e D. Elvira dos Santos.
Neste convívio, ficou mais uma vez decidido que
a organização deste encontro para o próximo
ano continuará a ser feita pelo grande DJ com o
contributo da D. Isabel Fernandes.
Neste jantar, o discurso do Sr. Vereador foi muito
intenso deixando clara e expressa a sua admiração
pela união do povo abrunhosense. Terminou
deixando no ar a possibilidade de voltar a estar
presente, quem sabe, no próximo ano com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
A música escolhida pelo DJ deu ritmo e alegria a
este convívio.
Ana Maria Fernandes (colaboradora/correspondente - Paris)
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Secretariado Nacional do PS com seis autarcas entre 15 efetivos
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Lusa 15 Jun, 2016, 22:42 / atualizado em 15 Jun, 2016, 22:42 | Política Seis autarcas socialistas vão
fazer parte da lista proposta pelo líder António Costa para o Secretariado Nacional do PS, órgão de
direção partidária com 15 elementos efetivos, disse hoje à agência Lusa fonte partidária. Fernando
Medina (Lisboa), Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares (Amadora),
Maria do Céu Albuquerque (Abrantes) e João Azevedo (Mangualde) são os autarcas socialistas que
farão parte da direção de António Costa. "Este conjunto de nomes releva a prioridade que o PS dá às
próximas eleições autárquicas" em outubro de 2017, justificou a mesma fonte socialista. Entre os
nomes do Secretariado Nacional do PS consta também Francisco César, deputado da Assembleia
Legislativa Regional do Açores, região autónoma que terá eleições em outubro próximo. O
Secretariado Nacional do PS é o órgão de direção deste partido, liderado por António Costa e pela sua
adjunta Ana Catarina Mendes, e é hoje eleito na primeira reunião da Comissão Nacional após o
congresso socialista, que se realizou entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa).
Entre os novos nomes estão o professor universitário Pena Pires, os deputados (ex-membro da
direções António José Seguro) Eurico Brilhante Dias e Filipe Neto Brandão, assim como o antigo líder
da JS (e ex-alto comissário para as migrações) José Leitão, e a psicóloga e mestre em medicina
Susana Ramos. Saem do Secretariado Nacional do PS elementos como Bernardo Trindade, os
secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Administração Interna,
Jorge Gomes, assim como o deputado Sérgio Sousa Pinto. Abandonam também este órgão a
secretária de Estado Graça Fonseca, o constitucionalista Pedro Bacelar e o vereador da Câmara do
Porto Manuel Pizarro. Têm inerência no Secretariado Nacional do PS o presidente do Grupo
Parlamentar, Carlos César, o diretor do gabinete de estudos, João Tiago Silveira, e a diretora do Ação
Socialista, Edite Estrela. Entre os inerentes da direção do PS estão ainda o líder da JS, João Torres, e a
presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Elza Pais. Como secretário nacional
adjunto foi colocado Hélder Guerreiro, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira.
15 Jun, 2016, 22:42 / atualizado em 15 Jun, 2016, 22:42|
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Comissão Nacional do PS reunida - Direto
http://www.pt.cision.com/s/?l=8c486230

A Comissão Nacional do PS reúne pela primeira vez depois de ter sido eleita no último congresso. Os
socialistas vão de eleição em eleição, vai ser assim esta noite.
Direto de Lisboa.

Página 189

A190

Página 190

A191

ID: 64890662

16-06-2016

Tiragem: 25986

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Membros
do governo
,
fora da direção
executiva do PS
REUNIÃO Comissão Nacional
aprovou listas propostas por
António Costa. Segurista
Eurico Brilhante Dias volta
ao Secretariado Nacional

Alista para o Secretariado Nacional
do PS proposta pelo líder socialista, António Costa, apresenta dez
novos nomes num total de 15 e nenhum deles é membro do governo.
"Esta lista representa uma grande
renovação, mostra a unidade no PS
e segue a linha de que há partido
para além do governo", disse à
agência Lusa fonte da direção dos
socialistas.
Para a Comissão Permanente- o
órgão mais restrito de direção executiva do PS -, António Costa propôs os nomes de Maria Antónia Almeida Santos, Luís Patrão, Hugo
Pires, João Galamba, Porfirio Silva,
Luisa Salgueiro e Francisco André,
apurou o DN. Comissão Permanente, Secretariado Nacional e Comissão Política Nacional foram os
órgãos ontem eleitos numa reunião da Comissão Nacional do PS,
o único órgão de direção eleito no
congresso dos dias 3, 4 e 5 deste
mês, em Lisboa.
Entre os novos nomes do Secretariado Nacional estão o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o professor universitário Rui Pena Pires (especialista
em sociologia das migrações) e o
deputado (e antigo membro das
direções de António José Seguro)
Eurico Brilhante Dias.
Entram também o deputado Filipe Neto Brandão (Aveiro), o advogado José Manuel Mesquita, o
membro da Assembleia Legislativa
Regional dos Açores Francisco César, o antigo líder da JS (e exalto-comissário para as migrações) José Leitão, o ex-líder do PS-Viseu
João Azevedo e a psicóloga e mestre
em medicina Susana Ramos. Carlos César (líder parlamentar), Edite
Estrela (diretora do Ação Socialista)
e João Tiago Silveira (diretor do Gabinete de Estudos) são inerentes.
Mantêm-se na direção do PS o
presidente da Câmara de Lisboa,
Fernando Medina, a sindicalista e
deputada Wanda Guimarães, a ex-governadora civil de Faro Isilda
Gomes e a deputada Maria Luz Rosinha e a autarca da Amadora Carla
Tavares.
Saem do Secretariado Nacional
do PS elementos como Bernardo
Trindade (que vai para a administração da CGD), bem como os secretários de Estado dos Assuntos
Fiscais, Fernando Rocha Andrade,
da Administração Interna, Jorge
Gomes, e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.1.P.11. M.M.
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Mangualde

Curso
ensina doçaria
internacional
Entre 20 de junho e 11
de julho, a cozinha da Escola Ana de Castro Osório,
em Mangualde, vai receber
um curso de culinária sobre
doçaria internacional de sobremesa. Este curso resulta
de uma parceria entre a Câmara e o CEARTE - Centro
de Formação Profissional do
Artesanato. Estas Unidades
de Formação de Curta Duração (UFCD) são destinadas a
desempregados, artesãos ativos, profissionais da área da
hotelaria e restauração entre
outros profissionais com interesse de competências específicas nesta área e vão decorrer entre as 18h e as 23h.
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A LOIOS TEAM ESCOLA PROFISSIONAL
DE TONDELA BRILHA NO 1.º FESTIVAL
DE ARTES MARCIAIS DE MANGUALDE

O 1.º Festival de Artes
Marciais de Mangualde,
realizado no Domingo dia
5, contou com a participação da Loios Team Escola Profissional de Tondela.
A equipa tondelense
participou com a seu núcleo de Demonstrações
com o total de vinte e dois
atletas, que tiveram a honra de encerrar o Festival
em que se destacaram
com excelentes presta-

ções de Demonstrações
técnicas que fez vibrar o
Publico presente entre os
quais o Presidente da
Câmara e respectivos Vereadores.
O Festival, organizado
pelo Centro de Bujutsu de
Mangualde em parceria
com o Município de
Mangualde realizou no
Largo Dr. Couto, e contou com a participação de
mais de uma centena de

atletas em representação
de vários estilos de luta
que atuaram pela seguinte ordem: Karate; Kendo;
Krav Maga; Aikido; Tai
Chi; Jiu Jitsu; Kenpo;
Ultimate Full Contact;
Taekwondo e Kick Boxing
estas duas ultimas da
Loios Team Escola Profissional de Tondela.
ASSOCIAÇÃO LOIOS
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A LOIOS TEAM ESCOLA
PROFISSIONAL DE TONDELA
BRILHA NO 1.º FESTIVAL
DE ARTES MARCIAIS
DE MANGUALDE
PÁGINA 12
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João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde fará parte da lista proposta pelo líder
António Costa para o Secretariado Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos
efetivos.
Para além do edil mangualdense, mais cinco autarcas socialistas acompanham João
Azevedo no elenco da direção de António Costa, em concreto, Fernando Medina (Lisboa), Eduardo
Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares (Amadora) e Maria do Céu
Albuquerque. A poucos meses das eleições da região autónoma, Francisco César, deputado da
Assembleia Legislativa Regional do Açores é um dos nomes apontados ao Secretariado Nacional do PS.
O Secretariado Nacional do PS é o órgão de direção deste partido, liderado por António Costa e pela
sua adjunta Ana Catarina Mendes, e é hoje eleito na primeira reunião da Comissão Nacional após o
congresso socialista, que se realizou entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa).
Entre os novos nomes estão o professor

João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde fará parte da lista proposta pelo líder
António Costa para o Secretariado Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos
efetivos.
Para além do edil mangualdense, mais cinco autarcas socialistas acompanham João Azevedo no elenco
da direção de António Costa, em concreto, Fernando Medina (Lisboa), Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia),
Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares (Amadora) e Maria do Céu Albuquerque.
A poucos meses das eleições da região autónoma, Francisco César, deputado da Assembleia
Legislativa Regional do Açores é um dos nomes apontados ao Secretariado Nacional do PS.
O Secretariado Nacional do PS é o órgão de direção deste partido, liderado por António Costa e pela
sua adjunta Ana Catarina Mendes, e é hoje eleito na primeira reunião da Comissão Nacional após o
congresso socialista, que se realizou entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa).
Entre os novos nomes estão o professor universitário Pena Pires, os deputados (ex-membro da
direções António José Seguro) Eurico Brilhante Dias e Filipe Neto Brandão, assim como o antigo líder
da JS (e ex-alto comissário para as migrações) José Leitão, e a psicóloga e mestre em medicina
Susana Ramos.
Saem do Secretariado Nacional do PS elementos como Bernardo Trindade, os secretários de Estado
dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Administração Interna, Jorge Gomes, assim como
o deputado Sérgio Sousa Pinto. Abandonam também este órgão a secretária de Estado Graça Fonseca,
o constitucionalista Pedro Bacelar e o vereador da Câmara do Porto Manuel Pizarro.
Têm inerência no Secretariado Nacional do PS o presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, o
diretor do gabinete de estudos, João Tiago Silveira, e a diretora do Ação Socialista, Edite Estrela. Entre
os inerentes da direção do PS estão ainda o líder da JS, João Torres, e a presidente do Departamento
Nacional de Mulheres Socialistas, Elza Pais. Como secretário nacional adjunto foi colocado Hélder
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Secretariado Nacional do PS com seis autarcas entre 15 efetivos
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b0530f61

PS Seis autarcas socialistas vão fazer parte da lista proposta pelo líder António Costa para o
Secretariado Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos efetivos, disse à agência
Lusa fonte partidária. MIGUEL LOPES/LUSA Seis autarcas socialistas vão fazer parte da lista proposta
pelo líder António Costa para o Secretariado Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15
elementos efetivos, disse hoje à agência Lusa fonte partidária. Fernando Medina (Lisboa), Eduardo
Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares (Amadora), Maria do Céu Albuquerque
(Abrantes) e João Azevedo (Mangualde) são os autarcas socialistas que farão parte da direção de
António Costa. "Este conjunto de nomes releva a prioridade que o PS dá às próximas eleições
autárquicas" em outubro de 2017, justificou a mesma fonte socialista. Entre os nomes do Secretariado
Nacional do PS consta também Francisco César, deputado da Assembleia Legislativa Regional do
Açores, região autónoma que terá eleições em outubro próximo. O Secretariado Nacional do PS é o
órgão de direção deste partido, liderado por António Costa e pela sua adjunta Ana Catarina Mendes, e
é hoje eleito na primeira reunião da Comissão Nacional após o congresso socialista, que se realizou
entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa). Entre os novos nomes estão o professor
universitário Pena Pires, os deputados (ex-membro da direções António José Seguro) Eurico Brilhante
Dias e Filipe Neto Brandão, assim como o antigo líder da JS (e ex-alto comissário para as migrações)
José Leitão, e a psicóloga e mestre em medicina Susana Ramos. Saem do Secretariado Nacional do PS
elementos como Bernardo Trindade, os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha
Andrade, e da Administração Interna, Jorge Gomes, assim como o deputado Sérgio Sousa Pinto.
Abandonam também este órgão a secretária de Estado Graça Fonseca, o constitucionalista Pedro
Bacelar e o vereador da Câmara do Porto Manuel Pizarro. Têm inerência no Secretariado Nacional do
PS o presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, o diretor do gabinete de estudos, João Tiago
Silveira, e a diretora do Ação Socialista, Edite Estrela. Entre os inerentes da direção do PS estão ainda
o líder da JS, João Torres, e a presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Elza Pais.
Como secretário nacional adjunto foi colocado Hélder Guerreiro, que é vice-presidente da Câmara
Municipal de Odemira.
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Lisboa, 15 jun (Lusa) - Seis autarcas socialistas vão fazer parte da lista proposta pelo líder António
Costa para o Secretariado Nacional do PS, órgão de direção partidária com 15 elementos efetivos,
disse hoje à agência Lusa fonte partidária.
Fernando Medina (Lisboa), Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares
(Amadora), Maria do Céu Albuquerque (Abrantes) e João Azevedo (Mangualde) são os autarcas
socialistas que farão parte da direção de António Costa.
"Este conjunto de nomes releva a prioridade que o PS dá às próximas eleições autárquicas" em
outubro de 2017, justificou a mesma fonte socialista.
Entre os nomes do Secretariado Nacional do PS consta também Francisco César, deputado da
Assembleia Legislativa Regional do Açores, região autónoma que terá eleições em outubro próximo.
O Secretariado Nacional do PS é o órgão de direção deste partido, liderado por António Costa e pela
sua adjunta Ana Catarina Mendes, e é hoje eleito na primeira reunião da Comissão Nacional após o
congresso socialista, que se realizou entre 03 e 5 de junho na FIL (Feira Internacional de Lisboa).
Entre os novos nomes estão o professor universitário Pena Pires, os deputados (ex-membro da
direções António José Seguro) Eurico Brilhante Dias e Filipe Neto Brandão, assim como o antigo líder
da JS (e ex-alto comissário para as migrações) José Leitão, e a psicóloga e mestre em medicina
Susana Ramos.
Saem do Secretariado Nacional do PS elementos como Bernardo Trindade, os secretários de Estado
dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Administração Interna, Jorge Gomes, assim como
o deputado Sérgio Sousa Pinto.
Abandonam também este órgão a secretária de Estado Graça Fonseca, o constitucionalista Pedro
Bacelar e o vereador da Câmara do Porto Manuel Pizarro.
Têm inerência no Secretariado Nacional do PS o presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, o
diretor do gabinete de estudos, João Tiago Silveira, e a diretora do Ação Socialista, Edite Estrela.
Entre os inerentes da direção do PS estão ainda o líder da JS, João Torres, e a presidente do
Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Elza Pais.
Como secretário nacional adjunto foi colocado Hélder Guerreiro, que é vice-presidente da Câmara
Municipal de Odemira.
PMF // JPS
Lusa/fim
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MERCADOS DE RUA DE TODOS
E PARA TODOS EM MANGUALDE
A Câmara Municipal de Mangualde está a
organizar a segunda edição dos Mercados de Rua,
cujo objetivo é ser "um mercado de todos para
todos". Nos dias 26 de junho, 24 de julho e no fim de
semana de 27 e 28 de agosto (Festas da Cidade), no
Largo Dr. Couto e no Largo do Rossio, estarão à
venda os mais variados produtos, para todos os
gostos e carteiras.
Neste mercado, destinado à venda de produtos
variados, poderá encontrar, entre outras coisas, mel,
licor, fruta, doces, antiguidades, bijuteria, produtos
da terra, compotas, artesanato e flores.
As inscrições para os vendedores já se encontram
abertas e podem ser efetuadas no posto de turismo de
Mangualde, ou através do telefone 232 613 980 ou do
email turismo@cmmangualde.pt. O custo de
participação é de 1,75£/m2, espaço da inteira
responsabilidade do vendedor
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Mais autarcas e nenhum membro do Governo na direção do PS
http://www.pt.cision.com/s/?l=f9a88b3e

O PS aprovou ontem à noite em Comissão Nacional os nomes que vão fazer parte da direção política
do partido, no secretariado nacional e também na comissão política.
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Comissão Nacional do PS
http://www.pt.cision.com/s/?l=18a7bfe7

O PS vai votar contra a comissão parlamentar de inquérito à CGD. O líder parlamentar do PSD
anunciou ontem que os sociais democratas vão impor a constituição de uma comissão de inquérito
parlamentar sobre a CGD. A iniciativa vai merecer voto contra do PS, conforme esclareceu Carlos
César à entrada para a reunião da Comissão Nacional do PS.
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João Azevedo integra
Secretariado Nacional do PS
POLÍTICA João Azevedo, presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, é um dos seis
autarcas socialistas que integram o Secretariado Nacional
do PS, órgão de direcção partidária com 15 elementos efectivos.
Em declarações ao Diário de
Viseu, o autarca mostrou-se
“orgulhoso” pelo convite que
lhe foi formulado, lembrando
ter percorrido já “vários patamares” no partido. “Sinto-me
satisfeito com o convite que
recebi e desempenharei a função que me confiaram com
toda a competência e disponibilidade”, explicou.
Fernando Medina (Lisboa),

João Azevedo

Eduardo Vítor Rodrigues
(Gaia), Isilda Gomes (Portimão), Carla Tavares (Amadora) e Maria do Céu Albu-

querque (Abrantes) são os restantes autarcas socialistas que
farão parte da direcção de António Costa.
Fonte socialista disse à agência Lusa que “este conjunto de
nomes releva a prioridade que
o PS dá às próximas eleições
autárquicas" em Outubro de
2017, facto que João Azevedo
reconhece, adiantando, todavia, que o Secretariado Nacional do PS é, essencialmente,
composto por pessoas da sociedade civil.
Sobre as autárquicas do próximo ano, o presidente da autarquia mangualdense diz que
“o objectivo é fazer sempre
melhor”. |
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Autarca de Mangualde
integra órgão directivo do PS
João Azevedo no Secretariado Nacional | P9
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Semana Cultura de
Cunha Baixa foi um sucesso
MANGUALDE Cunha Baixa,
no concelho de Mangualde, foi
palco, na semana passada, de
uma semana cultural que, segundo a organização, “atingiu
as expectativas”. A Paróquia de
Cunha Baixa ofereceu aos seus
habitantes quatro dias de espectáculos pensados para os
diferentes públicos, gostos e
idades, que aliaram o culto à
vertente cultural. O evento realizou-se no adro da igreja paroquial, conhecido pelo seu
miradouro natural.
Esta foi a terceira edição da
semana cultural e contou com
nomes como Coimbra Gospel
Choir, Fado Cruzado de Viseu
(com vozes de Paulo Reis e Sílvia) e Sloebush, banda originária de Abrunhosa do Mato
(Mangualde).
O evento contou ainda com
uma projecção de um filme bí-

Sílvia cantou fado em frente à igreja de Cunha Baixa

blico, um peddy-paper, festival
das sopas e música dos anos 80
apresentada pelo dj Marques.
Houve ainda um workshop de
danças latinas e um passeio de
carros clássicos organizado pelo
Dá Gás de Mangualde em parceria com a paróquia.
Esta iniciativa teve como

parceiros da paróquia a Câmara Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia
de Cunha Baixa, Dá Gás de
Mangualde e Viseu a Dançar.
A organização pretende com
este evento dinamizar cada vez
mais a aldeia de Cunha Baixa
e cativar mais pessoas. |
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Radar //

PS. Costa renova
direção e aposta
nas autárquicas

Novo secretariado nacional tem seis presidentes de câmara
e deixa de fora governantes. A escolha do segurista Eurico
Brilhante Dias é a maior novidade

Depois de ter perdido as legislativas, António Costa aposta forte numa vitória nas eleições
autárquicas, em 2017. A nova
direção do PS, eleita anteontem
à noite na comissão nacional do
PS, traduz esse espírito: o novo
secretariado tem seis presidentes de câmara. "O PS toma como
prioridade absoluta o combate
eleitoral autárquico", disse Ana
Catarina Mendes, secretária-geral adjunta, garantindo que
"o reforço de presidentes de
câmara traduz que as autárquicas são absolutamente essenciais. desde a freguesia até à
câmara municipal."
Para além dos presidentes de
câmara de Lisboa e Portimão,
Fernando Medina e Isilda Gomes,

que transitam da anterior direção. entram Vítor Rodrigues, de
Gaia, João Azevedo, de Mangua'de. Maria do Céu Albuquerque,
de Abrantes, e Carla Tavares, da
Amadora.
António Costa optou por mudar
a maioria dos elementos do Jecretariado nacional. Há dez caras
novas e a grande novidade é &Bico Brilhante Dias, que pertencia
ao núcleo duro de António José
Seguro. Brilhante Dias esteve
contra Costa na decisão de derrubar o governo de direita e fazer
uma aliança com o Bloco de
Esquerda e o PCP. O deputado
socialista defendeu, nessa altura. que "o Partido Socialista devia
ir para a oposição" porque "muitos portugueses questionarão a
legitimidade política" de um
governo liderado por uni partido que perdeu as eleições.

ção nacional é a prova, realçou
a secretária-geral adjunta dos
socialis.as, de que no PS "não
há fações ou sectarismo. Há um

Eurico Brilhante

Vítor Rodrigues

José Leitão

Eurico Brilhante Dias é
deputado do PS e o único
elemento do secretariado que
esteve na direção do partido
nos tempos de António José
Seguro. Preside à comissão
parlamentar de inquérito ao
Banif e é professor
universitário no ISCTE.

É presidente da Câmara
Municipal de Gaia desde
2013, depois de ter
conquistado a autarquia à
direita. Foi professor no
Departamento de Sociologia
da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.

Foi líder da JS e deputado do
PS. Foi também alto
comissário para a Imigração e
Minorias Étnicas. Atualmente
preside à Fundação Aristides
de Sousa Mendes, que tem
como objetivo divulgar e
dignificar o nome do
diplomata.

LUÍS CLARO

luis.claro(ajonline.pt

Ao i, Eurico Brilhante Dias
defende que, perante uma posição majoritária a favor desta
solução governativa, o que "cada
militante do PS deve fazer é criar
condições para que a solução
que foi maioritariamente sufragada tenha sucesso" (ver entrevista ao lado).
O deputado também não concorda com os críticos de António Costa quando acusam este
governo de estar prisioneiro do
PCP e do BE. "Não é uma questão de ser refém ou deixar de
ser refém. Não se pode colocar
a questão dessa forma."
"NÃO HÁ FAÇÕES NO PS" A entrada de Brilhante Dias para a dire-

Secretariado
Nacional tem dez
caras novas
e foi eleito sem
votos contra
Ana Catarina
Mendes garantiu
que "não há fações,
nem sectarismos
no PS"

João Azevedo
É presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
depois de ter derrotado o
PSD nas últimas autárquicas.
Foi presidente da concelhia
de Mangualde e assessor do
grupo parlamentar do PS.
É licenciado em Educação
Física.

partido unido em torno daquilo que é essencial: o combate
político".
Entram ainda para o secretariado nacional José Leitão, Francisco César, José Manuel Mesquita, Filipe Neto Brandão, Susa-

na Ramos e Rui Pena Pires (ver
textos em baixo). A nova direção não tem nenhum governante, numa tentativa de separar as águas e dar mais força
ao partido. "Este secretariado
nacional mostra que há vida
além do governo. O PS tem a
sua autonomia", disse Ana Catarina Mendes.
Os secretários de Estado Fer-

José M. Mesquita
É advogado e membro do
conselho superior da Ordem
dos Advogados. Tem uma
sociedade de advogados com
o seu nome. Da sua equipa
faz parte o fundador do PS
Nuno Godinho de Matos.
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P&R
F 1,rwo Brilhant!,

Deputado do PS

Tem visto sinais de que esta
solução vai ter sucesso?

"Cada militante do PS
deve criar condições
para que o governo
tenha sucesso"

Conseguimos concretizar o
fundamental. Mantendo a
autonomia estratégica e política
de cada uma das forças foi
possível aprovar um Orçamento,
fazer uma votação conjunta
importante no que diz respeito
ao Programa Nacional de
Reformas e ao Programa de
Estabilidade...Temos ainda um
longo caminho a percorrer e
cada um, cada militante, deve
fazer o possível para que a
solução tenha êxito. Foi isso que
assumi a partir do momento em
que o PS sufragou
maioritariamente essa solução.

Ficou surpreendido com este
convite?
Em grande medida, sim. Essa
é uma escolha do secretário-geral e o secretário-geral tinha
murtas outras alternativas. Não
colocava essa possibilidade,
mas ela acabou por se verificar.

É um sinal de que António
Costa quer unir o partido?
Pertencia ao núcleo duro de
António José Seguro...
É um bom sinal. A vida não se
resume ao combate que
tivemos nas primárias.

Ana Catarina Mendes:
"Este secretariado mostra
que há vida no PS para
além do governo"
mi. i

1
nando Rocha, dos Assuntos Fiscais, Graça Fonseca, da Modernização Administrativa, e Jorge
Gomes, da Administração Interna, deixaram de integrar a direção nacional do partido. De saída estão também Manuel Pizarro, =Mor na Câmara do Porto,
e Pedro Bacelar Gouveia, constitucionalista e deputado do PS.
lista
única para a comissão política tem como número dois o
ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Pertencem também à nova comissão política do partido os

MINISTROS E CRITICOS A

Susana Ramos
É diretora do Departamento
de Desenvolvimento Social da
Câmara Municipal de Lisboa e
psicóloga de profissão. Foi
ainda vereadora na Câmara
Municipal de Sintra e vice-presidente do Instituto
Português da Juventude.

ministros Augusto Santos Silva, Eduardo Cabrita, Pedro
Marques, Vieira da Silva e
Ana Paula Vitorino. De saída
estão alguns dos principais
críticos da estratégia do atual
secretário-geral, como António Galamba e João Proença.
Francisco Assis, o único socialista com peso a criticar a
estratégia de Costa no congresso do partido, também
fica fora dos órgãos nacionais
do PS por opção. "Não vou participar em nada em termos
de listas. Não é nada disso que
me move", disse Assis no congresso do PS, no início do mês.

Para a
comissão permanente, que
assegura a gestão política do
partido no dia-a-dia, Costa
escolheu Porfirio Silva, Maria
Antónia Almeida Santos, Luís
Patrão. João Galamba, Hugo
Pires, Luísa Salgueiro e Francisco André.
A lista para a comissão política foi aprovada com apenas
20 votos em branco. A comissão nacional, na primeira reunião após o congresso, aprovou ainda o secretariado
nacional e a comissão permanente com 17 votos em
branco.

SEM VOTOS CONTRA

Maria Albuquerque Francisco César
É presidente da Câmara
Municipal de Abrantes.
Licenciou-se em Bioquímica
pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra.

É deputado da Assembleia
Regional dos Açores e
presidiu à comissão de
organização do congresso do
PS. É filho de Carlos César,
presidente do PS e líder
parlamentar. Um dos objetivos
da sua entrada é preparar as
eleições regionais nos Açores.

Foi um critico desta
solução. Defendeu, a seguir
às eleições legislativas, que
o PS deveria ter ido para a
oposição em vez de fazer
esta aliança à esquerda.
Estes seis meses fizeram
com que mudasse de
opinião?
Eu, no momento próprio,
emiti a minha opinião e acho
que todos os socialistas têm
o dever de, no momento
próprio, colocar em cima das
mesa a opção que
consideram melhor. Como
sabe, eu votei contra essa
decisão na comissão política,
mas a minha posição foi
claramente minoritária. Aquilo
que, neste momento, cada
militante e cada dirigente do
PS deve fazer é criar
condições para que a solução
que foi maioritariamente
sufragada tenha sucesso
porque, se tiver sucesso. é o
sucesso do país.

Há quem diga que o PS está
refém do PCP e do BE.
O PS assinou posições
conjuntas e essas posições
conjuntas tomam-nos todos
parceiros da mesma solução.
Não é uma questão de o PS
estar refém. Esta solução só
existe porque foi possível a
assinatura de três posições
conjuntas e é nessa base que
este governo está a governar
um governo do PS com o
programa do PS e com base
em três posições conjuntas.
Aquilo que se espera é que, no
horizonte da legislatura, as
posições conjuntas possam
sustentar a execução desse
programa. Não é uma questão
de ser refém ou deixar de ser
refém. Não se pode colocar a
questão dessa forma.

tem condições
para cumprir os quatro anos
da legislatura?

Este governo

Estamos disponíveis para
trabalhar para que isso
aconteça. Até hoje. tem sido
possível. Vamos continuar a
investir para que seja possível
continuar. L C.

Filipe Neto Brandão Rui Pena Pires
É vice-presidente do grupo
parlamentar dos socialistas e
o coordenador do PS na
comissão parlamentar de
Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e
Garantias. Filipe Neto
Brandão é licenciado em
Direito.

É professor no ISCTE e
coordenador do Observatório
da Emigração. Fez a tese de
doutoramento sobre
"Migrações e integração" e a
sua aplicação à realidade
portuguesa. É casado com a
ex-ministra da Educação
Maria de Lurdes Rodrigues.
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Texto José Lorena

MANGUALDE É CIDADE HÁ 30 ANOS
MANGUALDE FOI A
TERCEIRA LOCALIDADE
DO DISTRITO DE VISEU A
SER ELEVADA A CIDADE.
O ANIVERSÁRIO VAI SER
CELEBRADO NO PRÓXIMO
DIA 3 DE JULHO

tempo. Olho o futuro com grande
atenção, dedicação e criatividade.”,
sublinha.

A

elevação de Mangualde
a cidade aconteceu a 3
de julho de 1986. Depois
de Viseu e Lamego foi a
terceira localidade do distrito a ter
esta classificação. Na altura era um
bastião do Partido Socialista, sendo
presidente da Câmara Mário Videira
Lopes. Nos 30 anos seguintes a
autarquia mangualdense deixou de
ser socialista, com a liderança do social-democrata António Soares Marques, e recuperou as cores da rosa
com o atual João Nuno Azevedo.
Mário Videira Lopes lamenta o que
a cidade e o concelho perderam com
a gestão social-democrata. “Perdeu
muito e ficou subalternizada na sua
dinâmica”, diz o advogado que hoje
se desdobra na defesa de causas e serviços para empresas (a PSA – Peugeot
Citroën é uma das que serve).

Mangualde comemora 30 anos de elevação a cidade

“DINAMISMO” NA ATUALIDADE
“Com João Azevedo voltou algum
dinamismo embora a captação de
investimento seja hoje mais difícil”,
afirma Videira Lopes, que nota ainda estarem a “abrir-se portas para
novos investidores no concelho”.
Após vários mandatos como presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, Mário Videira Lopes
abandonaria a política em 1999,
depois de ter representado o distrito

de Viseu como deputado socialista
na Assembleia da República.
O atual autarca, o também socialista João Azevedo não esconde o
“orgulho” em ser líder do concelho
e “defender estas pessoas de Mangualde”. João Azevedo era ainda
um jovem quando Mangualde foi
elevada a cidade mas acompanhou
os momentos em que considera ter
havido “um retrocesso no desenvolvimento”. “Vamos recuperar com o

CELEBRAÇÕES PARA TODOS
OS GOSTOS
As celebrações d a ele vaç ão de
Mangualde vão ter lugar a 2 e 3
de julho, respetivamente sábado e
domingo. No primeiro dia, à noite,
será apresentado o resultado de um
estágio que a Orquestra Poema (um
projeto musical em parceria com o
Conservatório de Música Azeredo
Perdigão, de Viseu) realizou durante algumas semanas. A Orquestra
será acompanhada por um coro de
jovens de Mangualde que interpretarão temas em ritmos pop e rock.
Para o domingo, dia 3 está a ser
preparado um desfi le com todas as
forças vivas da cidade e do concelho, nomeadamente coletividade e
associações culturais, desportivas e
sociais.
À noite será feita uma “Viagem no
Tempo”, um musical preparado
pela Orquestra ADMINIUM, com
encenação de José Rui Martins, da
Acert de Tondela.
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PS prepara-se para autárquicas
e autonomiza-se do Governo
Pena Pires estreia-se no secretariado, uma espécie de núcleo duro do líder, e Brilhante Dias regressa.
Os membros do Governo vão para a comissão política, que é o órgão intermédio do partido
DANIEL ROCHA

Partidos
São José Almeida
e Liliana Valente
Preparar as eleições autárquicas de
Outubro de 2017 e autonomizar-se
em absoluto do Governo são as duas
características que sobressaem da
nova composição do secretariado
do PS, que foi eleito pela comissão
nacional na quarta-feira à noite. Este órgão de direcção política foi renovado em nove dos seus 15 membros, estando entre as novidades o
deputado, especialista em gestão e
professor do ISCTE Eurico Brilhante
Dias, que integrou essa mesma equipa com António José Seguro.
Um estreante de peso é o sociólogo e também professor do ISCTE Rui
Pena Pires. Os outros são: Filipe Neto
Brandão, deputado e coordenador da
área da justiça no Parlamento; José
Manuel Mesquita, advogado e jurista;
Francisco César, deputado regional
nos Açores que presidiu à comissão
de organização do Congresso do PS;
José Leitão, ex-Alto Comissário para
as Migrações (ACIM) e antigo líder da
JS; Susana Ramos, psicóloga, mestre
em Medicina e directora do departamento de acção social da Câmara
de Lisboa; Eduardo Vítor Rodrigues,
presidente da Câmara de Vila Nova
de Gaia; e João Azevedo, presidente
da Câmara de Mangualde.
Além destes dois autarcas que
entram no secretariado, salientese que a aproximação das eleições
locais leva a que permaneçam no
seu seio mais quatro presidentes de
câmara: Fernando Medina (Lisboa);
Maria do Céu Albuquerque (Abrantes); Isilda Gomes (Portimão) Carla Tavares (Amadora), e ainda um
quinto elemento com experiência
autárquica, a deputada e ex-presidente da Câmara de Vila Franca de
Xira, Maria da Luz Rosinha.
Do anterior secretariado (órgão
também agora eleito) permanece
a sindicalista Wanda Guimarães. A
maioria dos ex-membros do secretariado que agora cessa funções transita para a comissão permanente,
um órgão de gestão quotidiana do
partido que reúne com a secretáriageral adjunta, Ana Catarina Mendonça Mendes. Aí sentam-se Francisco
André, Hugo Pires, João Galamba,
Luís Patrão, Luísa Salgueiro, Maria
Antónia Almeida Santos e Porfírio

Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, espera que as autárquicas sejam “o início de um ciclo auspicioso”

Pontes para os seguristas

E

urico Brilhante Dias foi
convidado por António
Costa a integrar o
secretariado. O professor
de gestão no ISCTE e deputado
regressa assim a um órgão que
integrou sob a liderança de
António José Seguro. Refirase que o trabalho de Eurico
Brilhante Dias na comissão
de inquérito ao Banif, onde é
relator, tem sido visto como de
grande qualidade e de lealdade
pela direcção do PS. O convite
foi formalizado ontem, já perto
do começo da reunião. E o facto
de haver um dirigente que é
conhecido como um destacado
apoiante de Seguro mostra
como Costa está preocupado

em dar sinais de que quer
pacificar e unir a ruptura que se
deu quando da luta política que
o opôs ao ex-secretário-geral.
Refira-se que outro segurista,
Jorge Seguro Sanches, é
secretário de Estado da Energia,
tendo o seu convite para o
Governo servido como sinal de
que António Costa procurava
já então criar pontes para com
esta sensibilidade interna do PS.
Agora Seguro Sanches e Álvaro
Beleza foram eleitos para a
comissão política. A mensagem
de unidade foi assumida pela
secretária-geral adjunta: “Não há
facções, nem sectarismos. Há
um partido unido em torno do
que é essencial.”

Silva. Por inerência, integram ainda o
secretariado Carlos César, presidente
do PS, Elza Pais, presidente do departamento das mulheres, João Torres,
líder da JS, João Tiago Silveira, director do gabinete de estudos, e Edite
Estrela, directora do Acção Socialista.
Dando concretização ao desejo
de manter a autonomia da direcção
política do PS autónoma do Governo, António Costa optou por retirar
do secretariado os dois membros do
Governo que a este órgão tinham ascendido há dois anos: a secretária de
Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
Fernando Rocha Andrade. Estes dois
governantes passaram para a comissão política, onde têm assento vários
outros membros do Governo como
Adalberto Campos Fernandes, Ana
Paula Vitorino, Augusto Santos Silva,
Capoulas Santos, Constança Urbano
de Sousa, Eduardo Cabrita, Jorge Se-

guro Sanches, José Luís Carneiro, Mariana Vieira da Silva, Pedro Marques,
Vieira da Silva. Reﬁra-se que também
o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues,
permanece na comissão política.
No ﬁnal da reunião em que decorreram as eleições, em declarações
aos jornalistas, a secretária-geral
adjunta aﬁrmou que “este secretariado nacional mostra que há vida
além do Governo. O PS tem a sua
autonomia”.
Outro traço que ressalta do novo
secretariado foi salientado por Ana
Catarina Mendes: a “prioridade” dadas às eleições autárquicas. Elas “são
absolutamente essenciais” para o PS,
assumiu a secretária-geral adjunta. Já
quando questionada sobre se esse
acto eleitoral será, como defendeu
o Presidente da República, o ﬁm de
um ciclo, a secretária-geral adjunta
respondeu: “Espero que sejam o início de um ciclo auspicioso.”
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Eduardo Vítor no
Sec. Nacional do PS
A Comissão Nacional do PS
elegeu esta semana as listas
para o Secretariado e para a
Comissão Permanente.
A lista para o Secretariado
Nacional do PS proposta por
António Costa apresenta 10
novos membros num total de
15. A renovação correspondeu a um critério de afastamento dos membros do Governo e também a um esforço de
integrar novas caras. A lista representa a “unidade do partido”,
que para o PS existe para além do Governo e acrescenta valor à
discussão e à ação política.
Integram a lista para o Secretariado Nacional seis presidentes
de câmara. Entre os novos rostos estão Eduardo V. Rodrigues
(presidente da câmara de Gaia), Pena Pires, (professor do
ISCTE), Eurico Dias (deputado), Filipe Neto Brandão (deputado e coordenador da área da Justiça na AR), José Mesquita
(advogado e jurista), Francisco César (membro do Governo
Regional dos Açores), José Leitão (ex-alto comissário para as
migrações/ACIM), João Azevedo (presidente da Câmara de
Mangualde e Susana Ramos (mestre em medicina).
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HOJE
Seminário
em Mangualde
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, recebe, pelas 14h00,
um seminário sobre “O Idoso
– A Sociedade, a Segurança e
o Estado – O empoderamento da pessoa idosa, problemáticas e desafios. A sessão de abertura conta com as
presenças de João Azevedo,
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Vítor
Rodrigues, comandante do
Comando Territorial de Viseu
da GNR, e Telmo Antunes, director do Centro Distrital da
Segurança Social de Viseu.

AMANHÃ
Reunião em São
Pedro do Sul
Decorre a reunião pública da
Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, a partir das
09h30, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

PRÓXIMOS DIAS
Dia da Unidade
da GNR de Viseu
O 7.º aniversário do Comando Territorial de Viseu da
Guarda Nacional Republicana (GNR) é assinalado na
próximo quinta-feira, em
Mangualde, com uma parada, pelas 15h00, no Largo
do Rossio.

Feriados
municipais
A próxima sexta-feira, Dia de
São João, é sinónimo de feriado municipal nos municípios de Armamar, Moimenta
da Beira, Tabuaço, Cinfães,
Nelas e São João da Pesqueira.
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Festas
em São Joaninho
Vão decorrer de sexta-feira a
domingo as tradicionais festividades de São João, na freguesia de São Joaninho, concelho de Santa Comba Dão.
As festividades começam
sexta-feira com uma missa e
terminam domingo com
uma feira à moda antiga.

Tondela Brancos
no Mercado Velho
Evento inédito no concelho,
o ‘Tondela Brancos’ pretende
ser uma montra da excelência dos vinhos brancos produzidos no município. Terá
lugar no próximo sábado, a
partir das 15h00, no espaço
do Mercado Velho. A entrada
é livre.

Festa das
Tradições
São João de Areias, em Santa
Comba Dão, volta a estar em
festa com a Festa das Tradições, entre a próxima sextafeira e domingo. O evento arranca sexta-feira, pelas
19h00, com a bertura do
mercadinho e das tasquinhas.

Festas da Cidade
em S. Pedro do Sul
As Festas da Cidade de São
Pedro do Sul arrancam no
próximo sábado, pelas
09h00, com o IX Encontro
Motard de Lafões, e prolongam-se até dia 29.

Marchas em Santa
Comba Dão
O Mercado Municipal de
Santa Comba Dão é palco, no
próximo sábado, a partir das
21h00, do desfile das Marchas Populares.

Sessão em Sátão

Festival
de Folclore

O auditório da Casa da Cultura de Sátão recebe na próxima sexta-feira, pelas 15h00,
a sessão de divulgação “Operações Leader – PDR 2020”. A
organização é da Associação
de Desenvolvimento do Dão.

O Rancho Folclórico “Os
Azuraras” de Quintela, Mangualde, organiza XXII Festival Nacional de Folclore, no
próximo sábado, a partir
das 21h00, no Largo das Tapadas.
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HOJE
Reunião em São
Pedro do Sul
Decorre a reunião pública da
Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, a partir das
9h30, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

AMANHÃ
Conferência
de imprensa
A apresentação oficial do
programa dos 30 anos da
elevação de Mangualde a cidade está marcada para
amanhã, às 11h00, na Câmara
Municipal de Mangualde.
As comemorações vão decorrer nos dias 2 e 3 de Julho.

PRÓXIMOS DIAS
Dia da Unidade
da GNR de Viseu
O 7.º aniversário do Comando Territorial de Viseu da
Guarda Nacional Republicana (GNR) é assinalado na
próxima quinta-feira, em
Mangualde, com uma parada, pelas 15h00, no Largo
do Rossio.

Feriados
municipais
A próxima sexta-feira, Dia de
São João, é sinónimo de feriado municipal nos municípios de Armamar, Moimenta
da Beira, Tabuaço, Cinfães,
Nelas e São João da Pesqueira.
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As festividades começam
sexta-feira com uma missa e
terminam domingo com
uma feira à moda antiga.

Tondela Brancos
no Mercado Velho
Evento inédito no concelho,
o ‘Tondela Brancos’ pretende
ser uma montra da excelência dos vinhos brancos produzidos no município. Terá
lugar no próximo sábado, a
partir das 15h00, no espaço
do Mercado Velho. A entrada
é livre.

Festa das
Tradições
São João de Areias, em Santa
Comba Dão, realiza a Festa
das Tradições, entre a próxima sexta-feira e domingo.
O evento arranca sexta-feira,
pelas 19h00, com a abertura
do mercadinho e das tasquinhas.

Festas da Cidade
em S. Pedro do Sul
As Festas da Cidade de São
Pedro do Sul arrancam no
próximo sábado, pelas
09h00, com o IX Encontro
Motard de Lafões, e prolongam-se até dia 29.

Marchas em Santa
Comba Dão
O recinto do Mercado Municipal de Santa Comba Dão é
palco, no próximo sábado, a
partir das 21h00, do desfile
das Marchas Populares.

Sessão em Sátão

Festival
de Folclore

O auditório da Casa da Cultura de Sátão recebe na próxima sexta-feira, pelas 15h00,
a sessão de divulgação “Operações Leader – PDR 2020”. A
organização é da Associação
de Desenvolvimento do Dão.

O Rancho Folclórico “Os
Azuraras” de Quintela, Mangualde, organiza XXII Festival Nacional de Folclore, no
próximo sábado, a partir
das 21h00, no Largo das Tapadas.

Festas
em São Joaninho

Mega aula
de zumba

Vão decorrer de sexta-feira a
domingo as tradicionais festividades de São João, na freguesia de São Joaninho, concelho de Santa Comba Dão.

No próximo domingo, a
partir das 17h00, junto ao
Mercado Municipal de Carregal do Sal realiza-se uma
aula de zumba.
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ENCONTRO No próximo dia 9 de julho, a partir das
09.15 horas, o Município de Mangualde organiza
o encontro de bicicletas Bike Paper V2, iniciativa
subordinada ao tema 'Pedalar pelo Ambiente' e
cujo objetivo passa por testar a capacidade de
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orientação dos participantes. Por isso, é necessário que cada equipa tenha um telemóvel adaptado
com GPS ou um dispositivo GPS e uma caneta. Informações adicionais e inscrições (até ao dia 6 de
julho) disponíveis na página www.cmmangualde.pt

st,,*BUAl oé,

BiKe PapeR V2
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MERCADO A Câmara Municipal de Mangualde vai
promover a segunda edição dos Mercados de Rua,
com o objetivo de proporcionar "um mercado de todos para todos". Ao longo do corrente ano, a iniciativa vai ter lugar nos dias 26 de junho, 24 de julho e
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no fim-de-semana de 27 e 28 de agosto (Festas da
Cidade), no Largo Dr. Couto e no Largo do Rossio,
onde irão estar à venda produtos tão variados como
mel, licor, fruta, doces, antiguidades, bijuteria, produtos da terra, compotas, artesanato ou flores.
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HOJE
Conferência
de imprensa
A apresentação oficial do
programa dos 30 anos da
elevação de Mangualde a cidade está marcada para as
11h00, na Câmara Municipal
de Mangualde.

AMANHÃ
Dia da Unidade
da GNR de Viseu
O 7.º aniversário do Comando Territorial de Viseu da
Guarda Nacional Republicana (GNR) é assinalado
amanhã, em Mangualde,
com uma parada, pelas
15h00, no Largo do Rossio.

PRÓXIMOS DIAS
Feriados
municipais
A próxima sexta-feira, Dia de
São João, é sinónimo de feriado municipal nos municípios de Armamar, Moimenta
da Beira, Tabuaço, Cinfães,
Nelas e São João da Pesqueira.

Sessão em Sátão
O auditório da Casa da Cultura de Sátão recebe na próxima sexta-feira, pelas 15h00,
a sessão de divulgação “Operações Leader – PDR 2020”. A
organização é da Associação
de Desenvolvimento do Dão.

Festas
em São Joaninho
Vão decorrer de sexta-feira a
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domingo as tradicionais festividades de São João, na freguesia de São Joaninho, concelho de Santa Comba Dão.
As festividades começam
sexta-feira com uma missa e
terminam domingo com
uma feira à moda antiga.

Tondela Brancos
no Mercado Velho
Evento inédito no concelho,
o ‘Tondela Brancos’ pretende
ser uma montra da excelência dos vinhos brancos produzidos no município. Terá
lugar no próximo sábado, a
partir das 15h00, no espaço
do Mercado Velho. A entrada
é livre.

Festas da Cidade
em S. Pedro do Sul
As Festas da Cidade de São
Pedro do Sul arrancam no
próximo sábado, pelas
09h00, com o IX Encontro
Motard de Lafões, e prolongam-se até dia 29.

Marchas em Santa
Comba Dão
O recinto do Mercado Municipal de Santa Comba Dão é
palco, no próximo sábado, a
partir das 21h00, do desfile
das Marchas Populares.

Mega aula
de zumba
No próximo domingo, a
partir das 17h00, junto ao
Mercado Municipal de Carregal do Sal realiza-se uma
mega aula de zumba, cuja
receita reverte a favor da
Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
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Formação mantém “vivos”
os Bordados de Tibaldinho

Acção contou com a participação de 20 formandas

TRADIÇÃO A vereadora da
Acção Social da Câmara de
Mangualde, Maria José Coelho, esteve presente na cerimónia de encerramento de
mais uma formação dedicada
aos 'Pontos de Bordados Tradicionais/Bordados de Tibaldinho', iniciativa que contou
com a participação de 20 formandas e decorreu na sede da
Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, em Tibaldinho, sob orientação da formadora Cidália Rodrigues.
A autarca aproveitou a oportunidade para saudar a formadora e as formandas pelo empenho, dedicação, entusiasmo
e boa disposição demonstradas ao longo da formação, salientando a “importância de

manter viva esta arte como
factor de identidade local”.
Maria José Coelho agradeceu,
ainda, a colaboração da Junta
de Freguesia de Alcafache e da
Sociedade Filarmónica de Tibaldinho.
Enquadrada nas Unidades
de Formação de Curta Duração, esta formação tinha como
objectivo manter viva a confecção dos bordados de Tibaldinho e preservar, promover e
valorizar este património cultural que constitui parte da
identidade mangualdense.
O curso resultou da parceria
entre a Câmara de Mangualde,
o CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
e a Junta de Freguesia de Alcafache. |
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Desfile das “forças vivas” para
assinalar 30 anos de cidade
Comemorações Autarquia assinala, nos dias 2 e 3 de Julho, a elevação a cidade de Mangualde.
Cerimónia contará com a presença do ministro Adjunto, Eduardo Cabrita
José Fonseca
A Câmara Municipal de Mangualde vai assinalar o 30.º aniversário da elevação a cidade
com dois dias de festa, que terão um desfile das “forças vivas” como ponto alto. A revelação foi feita ontem pelo presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo, durante
uma conferência de imprensa
que teve como objectivo apresentar a programação não
apenas desse evento, mas também da iniciativa “Em Quarto
Crescente”, que se realiza de 13
a 16 de Julho, e das Festas da
Cidade e da Nossa Senhora do
Castelo, que irão decorrer entre

JOSÉ FONSECA

Apresentação com Rui Ardérios, Maria José Coelho, João Azevedo, Joaquim Patrício e João Lopes

os dias 25 de Agosto e 4 de Setembro.
No que diz respeito às comemorações da elevação de Mangualde a cidade, João Azevedo

admitiu aos jornalistas que,
apesar da óbvia evolução da
urbe ao longo das últimas três
décadas, mais poderia ter sido
feito. O autarca sublinhou que
houve períodos em que “podia
ter sido feito mais”, referindose aos vários quadros comunitários de apoio e à ausência
de candidaturas para aproveitar os fundos disponibilizados.
“Estamos a recuperar e a transformar Mangualde num território competitivo”, garantiu
ainda o edil.
O vereador Rui Ardérios deu
a conhecer a programação
prevista para os dias 2 e 3 do
próximo mês. As comemorações arrancam com um concerto, às 21.30 horas, que terá
como palco o Largo Dr. Couto,
que contará com as presenças
dos projectos Contracanto e
Poema em Estágio, entre outros convidados. Para o dia se-

guinte está prevista uma missa
solene na Igreja do Complexo
Paroquial, às 11 horas, e o desfile das “forças vivas”da cidade,
no qual irá marcar presença o
ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, às 15 horas. Para as 21.30
horas está marcado o espectáculo “Viagem no Tempo”,
com a Orquestra Aeminium e
encenação de José Rui Martins, da ACERT, que, como o título revela, oferecerá ao público uma viagem pelo passado de Mangualde.
O vereador João Lopes deu
a conhecer a iniciativa “Em
Quarto Crescente”, que irá acontecer entre os dias 13 e 16
de Julho. Com o objectivo de
dar a conhecer o que de melhor se faz a nível cultural no
concelho de Mangualde, o
evento, criado há quatro anos,
contará também com a presença de nomes conhecidos a
nível nacional, como Luís Filipe Borges.
No que diz respeito às Festas
da Cidade, que arrancam a 25
de Agosto, o destaque vai para
os concertos dos Átoa, no dia
26, e dos Azeitonas, no dia 28.
A vereadora Maria José Coelho
destacou o Mangualde Fashion, marcado para o dia 2 de
Setembro, e a Noite das Escolas
de Mangualde, no dia 25. |
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Desfile das “forças
vivas” assinala
30 anos de cidade
Mangualde Elevação a cidade comemorada a 2 e 3 de Julho
D.R.

Apresentação com Rui Ardérios, Maria José Coelho, João Azevedo, Joaquim Patrício e João Lopes

José Fonseca
A Câmara de Mangualde vai
assinalar o 30.º aniversário da
elevação a cidade com dois dias
de festa, que terão um desfile
das “forças vivas” como ponto
alto. A revelação foi feita ontem
pelo presidente da autarquia
mangualdense, João Azevedo,
durante uma conferência de imprensa que teve como objectivo
apresentar a programação não
apenas desse evento, mas também da iniciativa “Em Quarto
Crescente”, de 13 a 16 de Julho,
e das Festas da Cidade e da
Nossa Senhora do Castelo, que
irão decorrer entre os dias 25 de
Agosto e 4 de Setembro.
No que diz respeito às comemorações da elevação de Mangualde a cidade, João Azevedo
admitiu aos jornalistas que, apesar da óbvia evolução da urbe
ao longo das últimas três décadas, mais poderia ter sido feito.

O autarca sublinhou que houve
períodos em que «podia ter sido
feito mais», referindo-se aos vários quadros comunitários de
apoio e à ausência de candidaturas para aproveitar os fundos
disponibilizados. «Estamos a recuperar e a transformar Mangualde num território competitivo», garantiu ainda o edil.
O vereador Rui Ardérios deu
a conhecer a programação prevista para os dias 2 e 3 do próximo mês. As comemorações
arrancam com um concerto, às
21h30, que terá como palco o
Largo Dr. Couto, que contará
com as presenças dos projectos
Contracanto e Poema em Estágio, entre outros convidados.
Para o dia seguinte está prevista
missa solene na Igreja do Complexo Paroquial, às 11h00, e o
desfile das “forças vivas” da cidade, no qual irá marcar presença o ministro Adjunto,
Eduardo Cabrita, às 15h00. Para

as 21h30 está marcado o espectáculo “Viagem no Tempo”, com
a Orquestra Aeminium e encenação de José Rui Martins, da
ACERT, que oferecerá ao público uma viagem pelo passado
de Mangualde.
O vereador João Lopes deu a
conhecer a iniciativa “Em
Quarto Crescente”, que irá dar
a conhecer, entre os dias 13 e 16
de Julho. Com o objectivo de
dar a conhecer o que de melhor
se faz a nível cultural no concelho de Mangualde, o evento,
criado há quatro anos, contará
também com a presença de nomes conhecidos a nível nacional, como Luís Filipe Borges.
No que diz respeito às Festas
da Cidade, que arrancam no dia
25 de Agosto, o destaque vai
para os concertos dos Átoa, no
dia 26, e dos Azeitonas, dia 28. A
vereadora Maria José Coelho
destacou ainda o Mangualde
Fashion, dia 2 de Setembro.|
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Desfile das “forças vivas” para
assinalar 30 anos de cidade
Comemorações Autarquia assinala nos dias 2 e 3 de Julho a elevação de Mangualde a cidade.
Cerimónia contará com a presença do ministro Adjunto, Eduardo Cabrita
JOSÉ FONSECA

José Fonseca
A Câmara Municipal de Mangualde vai assinalar o 30.º aniversário da elevação a cidade
com dois dias de festa, que terão um desfile das “forças vivas” como ponto alto. A revelação foi feita ontem pelo presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo, durante
uma conferência de imprensa
que teve como objectivo apresentar a programação não
apenas desse evento, mas também da iniciativa “Em Quarto
Crescente”, que se realiza de 13
a 16 de Julho, e das Festas da
Cidade e da Nossa Senhora do
Castelo, que irão decorrer entre
os dias 25 de Agosto e 4 de Setembro.
No que diz respeito às comemorações da elevação de Mangualde a cidade, João Azevedo
admitiu aos jornalistas que,
apesar da óbvia evolução da
urbe ao longo das últimas três
décadas, mais poderia ter sido
feito. O autarca sublinhou que
houve períodos em que “podia
ter sido feito mais”, referindose aos vários quadros comunitários de apoio e à ausência
de candidaturas para aproveitar os fundos disponibilizados.
“Estamos a recuperar e a transformar Mangualde num território competitivo”, garantiu
ainda o edil.

Apresentação dos eventos com Rui Ardérios, Maria José Coelho, João Azevedo, Joaquim Patrício
e João Lopes

O vereador Rui Ardérios deu
a conhecer a programação
prevista para os dias 2 e 3 do
próximo mês. As comemorações arrancam com um concerto, às 21h30, que terá como
palco o Largo Dr. Couto, que
contará com as presenças dos

projectos Contracanto e
Poema em Estágio, entre outros convidados. Para o dia seguinte está prevista uma missa
solene na Igreja do Complexo
Paroquial, às 11h00, e o desfile
das “forças vivas” da cidade, no
qual irá marcar presença o mi-

Concertos dos Átoa e
dos Azeitonas são os
destaques das Festas
da Cidade, que começam a 25 de Agosto

nistro Adjunto, Eduardo Cabrita, às 15h00. Para as 21h30
está marcado o espectáculo
“Viagem no Tempo”, com a Orquestra Aeminium e encenação de José Rui Martins, da
ACERT, que, como o título revela, oferecerá ao público uma
viagem pelo passado de Mangualde.
O vereador João Lopes deu
a conhecer a iniciativa “Em
Quarto Crescente”, que irá dar
a conhecer, entre os dias 13 e
16 de Julho. Com o objectivo
de dar a conhecer o que de melhor se faz a nível cultural no
concelho de Mangualde, o
evento, criado há quatro anos,
contará também com a presença de nomes conhecidos a
nível nacional, como Luís Filipe Borges.
No que diz respeito às Festas
da Cidade e da Senhora dos
Castelo, que arrancam no dia
25 de Agosto, o destaque vai
para os concertos dos Átoa, no
dia 26, e dos Azeitonas, no dia
28. A vereadora Maria José
Coelho destacou ainda o Mangualde Fashion, marcado para
dia 2 de Setembro, e a Noite
das Escolas de Mangualde, no
dia 25, que é uma das novidades da programação em relação aos outros anos.
No dia 28 realizar-se-á ainda
a sétima edição do Festival de
Sopas de Mangualde. |
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Mangualde assinala 30 anos
de elevação a cidade Apresentação | P9
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Festival de Folclore
em Quintela de Azurara
SÁBADO Quintela de Azurara
é palco este sábado, a partir das
21h30, da 22.ª edição do Festival
Nacional de Folclore, evento
que reunirá cerca de 200 participantes e no qual actuam,
além do rancho local 'Os Azuraras', o Rancho Folclórico da
Casa do Povo de Aveiras de
Cima, Rancho Folclórico de
São Julião, Grupo Folclórico
“Os Moliceiros”de Ovar e Rancho Folclórico e Etnográfico do

Refúgio.
Em declarações ao Diário de
Viseu, o presidente do Rancho
Folclórico 'Os Azuraras', Rui
Marques, manifestou o desejo
de ter muito público a assistir
ao evento. “Um número a rondar as mil pessoas ja seria óptimo”, avançou.
A organização de um festival
desta natureza requer muito
trabalho e tempo de preparação. “Já andamos há algum

tempo a preparar a logística, a
adquirir todos os produtos
para a alimentação, visto que
somos nós que confeccionamos as refeições para os grupos. Ter tudo pronto no dia requer muita dedicação”, explicou o responsável.
Quanto à vertente financeira,
Rui Marques adianta que um
evento destes “é caro”, mas a
organização conta com a ajuda
da Câmara de Mangualde, que

cede o palco, e com os patrocínios da Junta de Freguesia de
Quintela de Azurara e da Caixa
de Crédito Agrícola. “O resto
somos nós que suportamos
com as nossas actividades”, esclareceu.
Composto actualmente por
50 elementos, o Rancho Folclórico de Quintela de Azurara,
que ensaia uma vez por semana,o ainda consegue cativar
os jovens. Rui Marques fala por
experiência própria: “Entrei
com 17 anos, e primeiro estranha-se mas depois entranhase”. Para breve está o arranque
do grupo infantil, “para preparar o futuro do grupo”. |
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Casting
para desfile
no “Mangualde
Fashion”
A Câmara de Mangualde vai
realizar, a 2 de Setembro, mais
uma edição do ‘Mangualde
Fashion’, e as inscrições para o
casting decorrem até 15 de Julho. Podem participar jovens
entre os 15 e 25 anos, com, no
mínimo, 1,65 m de altura, e que
gostem do mundo da moda. O
casting decorrerá no próximo
dia 29 de Julho, na Biblioteca
Municipal, entre as 14h30 e as
17h00. As inscrições são limitadas e devem ser efetuadas no
site da autarquia ou através do
envio da ficha de inscrição para
turismo@cmmnagualde.pt. |
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“Gigantes” de Mangualde
são bicampeões distritais
D.R.

Autarca mangualdense, João Azevedo, congratulou os altetas

Futsal
Infantis AF Viseu

A equipa de infantis do Gigantes Sport Mangualde sagrouse bi-campeã distrital e foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho.
Jogadores, equipa técnica, a
presidente Isabel Geraldo e os
pais dos jovens atletas foram

parabenizados pelo edil mangualdense pela conquista do
segundo título consecutivo e
ainda por terem vencido a
Taça da AF Viseu.
O autarca deixou ainda uma
palavra de incentivo e agradecimento a todos os presentes,
pelo enorme esforço que, ao
longo dos anos, têm feito para
conquistar troféus, mas também pelo empenho na formação diária dos jovens. |
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CES cria indíce para a
igualdade de género
111 Um projeto de investigação do Centro de
Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra
apresenta na hoje o Índice
Municipal para a Igualdade
de Género, com o objetivo de fomentar um maior
combate da administração
local às desigualdades entre homens e mulheres.
O índice a apresentar no
colóquio internacional
“Local Gender Equality”,
que irá decorrer no Centro
de Informação Urbana de
Lisboa (CIUL), vai permitir comparar os resultados
dos diferentes municípios e
criar um ranking de autarquias, facilitando “exercícios de comparação e promoção de boas práticas” no
combate às desigualdades
de género, disse à agência
Lusa a coordenadora do
projeto, Virgínia Ferreira.
“Sem métricas, é dif ícil
estabelecer objetivos”, sublinhou, considerando que
com esta ferramenta um
concelho pode “perceber a
posição que ocupa e como
pode melhorá-la”.
O índice é composto por
20 indicadores, divididos
em três tipos: estruturais
(existência de um serviço autárquico dedicado
à cidadania e igualdade
de género), de resultados
(estatísticas relacionadas
com mercado de trabalho,
segurança ou saúde, entre
outras áreas) e de processo
(existência de medidas concretas para a promoção da
igualdade), explanou Virgínia Ferreira.
De acordo com a investi-

DR

ja de s. josé para o cemitério de

Virgínia Ferreira, investigadora do CES, é a coordenadora do projeto

Projeto Local Gender
Equality foi iniciado no
CES em junho de 2014

1 Para além da

criação do índice,
foi desenvolvido
“um livro branco
para a integração da
igualdade de género
nas políticas locais

gadora, as câmaras terão
de disponibilizar nos seus
sites informações e documentos que confirmem os
indicadores estruturais e
de processo, para que estes
possam ser validados.

A participação no índice
(que vai estar disponível
em lge.ces.uc.pt) será “voluntária”, sendo que a equipa do projeto vai procurar
sensibilizar “as instituições
públicas que tutelam esta
área” para que o “índice possa ser oficialmente
adotado” como mecanismo
para a promoção da igualdade de género, frisou.
O projeto Local Gender
Equality foi iniciado em
junho de 2014 e foi desenvolvido em parceria com
os municípios de Ferreira
do Alentejo, Lagoa, Mangualde, Pombal e Póvoa do
Lanhoso e com o Centro de
Estudos e Formação Autárquica, contando ainda com
a participação do Centre
for Gender Research, da
Universidade de Oslo, na
Noruega.
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CATARINA TOMÁS FERREIRA

João Matos Fernandes e José Borges da Silva lançaram a primeira pedra da nova ETAR de Nelas

“Barragem
não ia trazer
desenvolvimento”
Gitabolhos Ministro do Ambiente afirmou em Nelas que a
barragem de Girabolhos não era para “barquinhos”
Catarina Tomás Ferreira
O ministro do Ambiente, João
Matos Fernandes, defendeu na
sexta-feira, em Nelas, que a
construção da barragem de Girabolhos, no rio Mondego –
que envolvia os municípios de
Nelas, Mangualde, Seia e Gouveia - não iria trazer desenvolvimento para a região.
“Sei que alguns pensaram
muito mal de mim, se calhar
alguns ainda pensam, por termos travado a construção da
barragem de Girabolhos, [em
Abril]. Mas mostrem-me uma
região que é desenvolvida por
ter uma barragem, mostremme uma, só quero ver uma.
Nunca vi nenhuma”, justificou
o governante na cerimónia de
lançamento da primeira pedra
da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) de Nelas, na freguesia
de Carvalhal Redondo.
Admitiu, contudo, que
aquando da construção da in-

fra-estrutura, há sempre criação de emprego e de riqueza, e
isso é “indesmentível”. “[Mas],
dizer que há desenvolvimento
por causa disto, repito, não conheço”, reafirmou.
“Não tenham da barragem
de Girabolhos aquela imagem
idílica, romântica da maior
parte das barragens que conhecemos, da quase totalidade
das que conhecemos. A barragem de Girabolhos era uma fábrica de energia a partir da
água, onde chegava a haver va-

riações do nível da água de oito
metros numa hora, portanto,
não era para barquinhos, era
mesmo para produzir energia
a partir da água”, evidenciou.
Segundo João Matos Fernandes, esta semana será
“muito importante para a relação de Nelas com o Ministério do Ambiente e do Ministério do Ambiente com Nelas”.
Os quatro municípios que seriam abrangidos pela barragem de Girabolhos vão reunir
quinta-feira com o secretário

de Estado do Ambiente para
assinar um acordo com as
contrapartidas da não construção da barragem, já negociadas com a Endesa, empresa
responsável pela obra.
O governante acredita que
ambas as partes encontraram
uma “plataforma muito justa
para que, não havendo barragem, não deixe Nelas de beneficiar de um conjunto de outros
investimentos mais perenes
que podem criar mais condições para o desenvolvimento
do que a construção de uma
barragem”.
O outro compromisso do secretário de Estado do Ambiente é assumido quarta-feira
com Nelas e mais oito concelhos, através da assinatura de
um protocolo para a realização
de estudos com vista à construção de uma barragem no
rio Vouga, em Vila Nova de
Paiva, a Barragem da Maeira,
adiantou o presidente da Câmara de Nelas, José Borges da
Silva. C

Nova ETAR é o maior investimento
alguma vez realizado pela Câmara de Nelas
A nova ETAR de Nelas, que
vai custar 4,3 milhões de
euros, é o maior investimento de sempre da autarquia. O presidente da Câmara mostrou-se satisfeito
pelo investimento ser feito
na área ambiental. “Já fo-

ram apresentadas as propostas, estão em fase de
análise e, depois do visto do
Tribunal de Contas, arrancará a obra. Tem 19 meses
de prazo de construção”, revelou. A infra-estrutura vai
tratar a água de toda a fre-

guesia de Nelas, que tem
hoje 5 mil habitantes, mas
que o autarca acredita que
irá ganhar mais 1.500. “No
horizonte destes 19 meses,
vamos ter o problema das
águas residuais do município tratado”, garantiu. |Página 294
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Certificação do Bordado
de Tibaldinho explicada
MANGUALDE O auditório da
Câmara Municipal de Mangualde vai acolher no dia 14 de
Julho, a partir das 14h30, uma
sessão de esclarecimento sobre o processo de certificação
do Bordado de Tibaldinho. O
objectivo é dar a conhecer o
processo de certificação da referida arte secular, assim como
o estatuto de artesão e unidade
produtiva.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, abrirá a sessão, pelas
14h30.
Às 14h45, Fernanda Pereira,
da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, irá explicar a
importância da certificação do
Bordado de Tibaldinho, com

base no caderno de especificações. O processo de reconhecimento de unidade produtiva artesanal será abordado
às 15h15 por Fernando Gaspar,
do CEARTE.
Teresa Costa, do Organismo
de Certificação Adere-Minho,
irá esclarecer a certificação de
produções artesanais tradicionais, às 15h45. As etapas do
processo de certificação do
Bordado de Tibaldinho serão
explicadas pela responsável de
Controle da Adere-Minho,
Diana Barbosa, às 16h00.
O programa termina com
um debate, a partir das 16h20,
que incluirá também um espaço para perguntas e respostas. |
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Projecto de investigação
propõe índice municipal
para a igualdade de género
Autarquias
Camilo Soldado
Estudo envolveu cinco
autarquias de vários pontos
do país e elaborou guiões
de boas práticas a adoptar
pelos municípios
Com o objectivo de medir as desigualdades de género no território
nacional, um projecto de investigação do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra (UC) que
envolveu cinco autarquias propõe
a criação de um índice municipal
que classiﬁque o trabalho dos municípios nesta área.
A coordenadora do projecto Local
Gender Equality, Virgínia Ferreira,
conta ao PÚBLICO que a criação deste mecanismo parte da necessidade
de estabelecer linhas de intervenção.

“Sem uma métrica, sem a possibilidade de medir como é que essa realidade se vai alterando de ano para
ano, é difícil estabelecer objectivos”,
justiﬁca a investigadora., explicando
que esta espécie de ranking contemplaria 20 indicadores.
“Este índice poderia permitir que
a câmara avaliasse ano a ano o seu
desempenho e ter uma noção de
melhores práticas a seguir por comparação com outros concelhos”, sublinha a também docente da Faculdade de Economia da UC.
Esta proposta é um dos resultados
do projecto de investigação desenvolvido ao longo de 15 meses com
vários parceiros. No processo estiveram envolvidas as câmaras de Lagoa,
Ferreira do Alentejo, Pombal, Mangualde e Póvoa de Lanhoso, bem como o Centro de Estudos e Formação
Autárquica e uma consultora.
Sobre a monitorização deste índice, a investigadora diz que esta pode-

ria ser assumida pela Comissão para
a Cidadania e a Igualdade de Género.
“Aqui não haveria muito que fazer”,
explica, aﬁrmando que houve “uma
preocupação fundamental de que os
indicadores todos estivessem disponíveis em bases estatísticas nacionais
comparáveis, acessíveis”.
A coordenadora do projecto refere que os resultados, que incluem
também oito guiões que abordam
várias áreas de actuação, traduzem o trabalho com os parceiros
a nível municipal. Cada guião oferece “instrumentos de diagnóstico
e sugestões de solução dos problemas sectorialmente” e é dirigido a
“problemas de gestão que, necessariamente, qualquer tipo de câmara
municipal tem”. Os documentos
abordam oito temáticas tão distintas como mobilidade e transportes,
violência no trabalho ou cultura,
desporto, juventude e lazer.
Foi também elaborado um livro

branco que aborda “questões mais
transversais” e visa oferecer “orientações de como os bons princípios
podem ser postos em prática”. Os
problemas abordados neste manual
passam por questões como a da linguagem utilizada ao nível interno e
da comunicação externa (utilização
do masculino como representante
dos géneros) ou pela elaboração de
orçamentos sensíveis a género.
“Por exemplo, em relação ao desporto, pode haver uma maior desagregação das despesas para que
haja uma identiﬁcação de quem beneﬁcia dessa alocação de recursos.
Isto pode traduzir-se em constatar
que há uma injustiça na alocação de
recursos”, sugere.
O projecto é apresentado hoje
num colóquio em Lisboa com a presença do ministro adjunto Eduardo
Cabrita, que tutela a secretaria de
Estado para a Cidadania e a Igualdade.
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MEO vai instalar fibra
óptica em Mangualde
COMUNICAÇÕES A Câmara
de Mangualde anunciou ontem que a MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia,
vai investir cerca de 700 mil
euros na instalação de fibra óptica no concelho. A instalação,
que começa nos próximos
dias, abrange também a zona
Industrial, sendo que cerca de
51% da população será abrangida por este investimento.
Em comunicado, a autarquia
adianta que, deste modo, a empresa vai assim proceder à
substituição da rede de comunicações electrónicas em Mangualde, alterando a rede de co-

bre por uma rede de fibra óptica em Mangualde, Mangualde-Gare, Canedo do Chão,
Canedo do Mato, Santo André,
Passos, Oliveira, Darei, Roda,
São Cosmado, Ançada, Santo
Amaro de Azurara, Zona Industrial, Almeidinha, Gândara,
Cubos e Mesquitela.
“Trata-se de um investimento que trará um acréscimo
na qualidade de vida dos mangualdenses, através da redução
de custos para as famílias e
para as empresas com a melhoria no serviço de televisão,
internet e telefone”, conclui a
nota de imprensa. |
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30 anos da elevação de Mangualde a cidade
Posted by: Antonio Pacheco

29 de Junho de 2016
27 Views
Em Mangualde vai assinalar-se, nos dias 2 e 3 de julho, os 30 anos da elevação de Mangualde a
cidade, numa celebração que se quer participativa e integradora de todos os munícipes. As iniciativas
decorrem no centro da cidade de acordo com um programa pensado especialmente para o efeito.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, 'nestes 30 anos podíamos ter
feito mais, o concelho desenvolveu-se mas existiram momentos da história onde, efetivamente, não
aproveitamos as candidaturas e projetos comunitários apresentados ao país. Ficamos um bocado
adormecidos naquilo que é a criatividade e o trabalho de captação de investimento comunitário e de
investimento privado'. 'Mas hoje estamos, rapidamente, a recuperar o tempo perdido' reforça. O
autarca afirma ainda 'queremos que Mangualde seja uma terra com futuro, uma terra que tenha
condições para acolher pessoas. Queremos que Mangualde seja um território competitivo'.
Assim, no sábado, dia 2 de julho, pelas 21h30, o Largo Dr. Couto será palco do Concerto 30 Anos,
pela POEMa em Estágio com atuações de João Abrantes, Andreia Amaral, Cristiana Rodrigues, Diana
Albuquerque, Inês Coelho, João Dias, Telma Rodrigues, Tiago Cunha e Contracanto. No domingo, dia
3, poderá assistir ao Desfile das Forças Vivas do Concelho de Mangualde, no Centro da Cidade, a partir
das 15h00. À noite, realiza-se a Epopeia Musical pela História de Mangualde, pela Orquestra
Aeminium, sob Direção Artística de José Rui Martins. O espetáculo realiza-se no Largo Dr. Couto, às
21h30.
Por:Mun.Mangualde
29 de Junho de 2016
Antonio Pacheco
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EM QUARTO CRESCENTE DE 13 A 16 DE JULHO
De 13 a 16 de julho, Mangualde acolhe mais uma edição da iniciativa 'Em Quarto Crescente: Noites de
encontros com as artes em mente'. A edição deste ano é dedicada à temática 'Mangualde 30 anos
cidade'. A organização é da Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves e conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Mangualde, das Bibliotecas Escolares,
da Amarte, da Papelaria Adrião e de Igor Figueiredo.
Assim, no dia 13 de julho dedica-se a noite ao Associativismo - "Sociedades Recreativas" com
espetáculos de Meeting Quartet, O Mentalista de João Blümel e Noiserv. No dia 14 de julho, a noite é
dedica ao Comércio e Indústria com "Armazéns da Memória". Ao palco vão subir o Grupo Coral e
Instrumental "+ Música", Zunzum "Os Silva" e Xico & João. Património através de "Histórias e gentes"
é a temática para o dia 15 com a participação dos Fad`Out, Teatro do Montemuro "Caídos do Céu" e
Azul Espiga. A iniciativa termina no dia 16 de julho com "Encontros na Lua Cheia" - Artes e Letras.
Cante Alentejano pelo Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento, apresentação da coleção "As
Mulheres e a República", Borges & Irmão: Uma conversa sobre humor, guionismo e canções foleiras
com Luís Filipe Borges e Alexandre Borges e The Soul Orquestra são as propostas para essa noite.
Durante toda a semana vão ainda realizar-se workshops, raid fotográfico, exposições e instalações e
todas as noites poderá assistir a Leituras ao Luar e mostra de livros e disfrutar do serviço de Bar.
PROGRAMA
EM QUARTO CRESCENTE:
NOITES DE ENCONTROS COM AS ARTES EM MENTE
13 a 16 de julho
13 julho | "Sociedades Recreativas" - Associativismo
Meeting Quartet
O Mentalista: João Blümel
Noiserv
14 julho | "Armazéns da Memória" - Comércio e Indústria
Grupo Coral e Instrumental "+ Música"
Zunzum "Os Silva"
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Xico & João
15 julho | "Histórias e gentes" - Património
Fad`Out
Teatro do Montemuro "Caídos do Céu"
Azul Espiga
16 julho | "Encontros na Lua Cheia" - Artes e Letras
Cante Alentejano: Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento
Apresentação da coleção "As Mulheres e a República"
Borges & Irmão: Uma conversa sobre humor, guionismo e canções foleiras c/ Luís Filipe Borges e
Alexandre Borges
The Soul Orquestra
Todas as noites:
Leituras ao Luar, Mostra de livros e serviço de Bar.
Durante a semana:
Workshops, Raid fotográfico, Exposições, Instalações
Sofia Monteiro
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VISEU

Autarcas exigem barragem
130s municípios de Mangualde,
Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva, S. Pedro
do Sul, Vouzela e Viseu assinaram um protocolo de coopera ção para uma política conjunta
de abastecimento de água e saneamento e pela construção da
barragem da Maeira, em Viseu,
que terá uma capacidade qua-

tro vezes superior à atual barragem de Fagilde.
Presente na cerimónia esteve
o secretário de Estado do Ambiente. Carlos Martins garantiu
que o Governo está empenhado
no apoio ao projeto. O governante repetiu estar "de consciência tranquila" sobre o caso
do subsídio de alojamento. •

Acordo foi assinado e secretário de

Estado do Ambiente esteve presente
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Autarcas unidos na construção da barragem da Maeira
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Os autarcas dos municípios de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, S. Pedro do Sul, Vila
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela assinaram ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um
protocolo de cooperação que tem como objectivo a promoção de uma política conjunta de
abastecimento de
Os autarcas dos municípios de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, S. Pedro do Sul, Vila
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela assinaram ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um
protocolo de cooperação que tem como objectivo a promoção de uma política conjunta de
abastecimento de água na região, que passará pela construção da barragem da Maeira, prevista no
Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, e com estudo prévio já elaborado.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Autarcas juntam—se
pela construção da
barragem da Maeira
CENTRO Os concelhos de Viseu,
Mangualde, Penalva do Castelo.
Nelas. Saião. Vila Nova de Paiva. S.
Pedro do Sul e Vouzela assinaram
ontem um protocolo destinado a
defender a construção da barragem da Maeira no rio Vouga.
Os oito municípios comprometem-se com uma política conjunta
de gestão da água e também de saneamento de águas residuais, ficando a Águas de Viseu - Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento responsável por desenvolver os estudos, projetos e candidaturas necessários.
A construção da albufeira, com
estudo prévio já elaborado, é justificada com o facto de a barragem
de Fagilde, com uma capacidade de
2 500 000 metros cúbicos (m3), estar a revelar-se insuficiente para
garantir água a Viseu, Mangualde,

Nelas e Penalva do Castelo. -Esta
barragem vai permitir multiplicar
por cinco a capacidade de armazenamento de água', sublinhou o
presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que realçou tratar-se do embrião de uma obra
para as gerações futuras.
A albufeira da Maeira. terá uma
capacidade de 10 500 000 m3 e
permite aproveitamento para produção de energia elétrica.
iosé Morgado. presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu
Dão Lafões e da Câmara de Vila
Nova de Paiva, entende que a futura obra constitui-se como uma "reserva estratégica de água para os
oito municípios. que poderá estar
concluída dentro de seis anos",
realçou ao IN. O autarca antevé ainda que a obra atraia investimentos
turísticos para o concelho.
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projeto: albufeira para servir 8 municípios
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milhões é o custo estimado para
a construção da barragem, condutas e da estação de tratamento de águas (ETA). Projeto conta
ter apoios comunitários.

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, considerou
tratar-se de um projeto "pioneiro"
e "o mais próximo do que defende"
por se tratar de um sistema de escala supramunicipal.
Adiantou ainda que para o setor
da água existem 300 milhões disponíveis de fundos comunitários.
respondendo assim ao autarca de
Viseu, que considerou "insuficientes" os meios existentes no atual
quadro comunitário de apoio.*
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