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UMA ABORDAGEM INTEGRADA
AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS
A COAPE - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde é uma instituição de caráter cooperativo
multissetorial de referência na região, que responde aos anseios e necessidades dos seus cooperadores em toda a sua
abrangência. apresentando-lhes novas propostas, algumas delas arrojadas e inovadoras, de abordagem ao setor
agrícola e pecuário. Rui Costa é o presidente desta Cooperativa e Paula Jacinta Amaral a diretora financeira, foi
com eles que estivemos à conversa por detrás das empresas estão pessoas e para conhecer um pouco mais sobre
as atividades desta cooperativa, que tem vindo a assumir um lugar de destaque no setor porque afincadamente
trabalha em prol dos produtores, essencialmente de Mangualde, mas também na dignificação do setor primário e
dos agentes económicos que representa.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES DE MANGUALDE

Esta organização surgiu há mais de 40
anos e após a extinção do antigo Grémio
da Lavoura e representa. atualmente.
mais de 5.000 associados. A sua equipa de
profissionais. sempre em constante aperfeiçoamento e melhoria. distingue-se pela
seriedade. dedicação e empenho com que
vem tratando todas as necessidades dos
associados (sócios cooperadores). da Região
onde está inserida (Mangualde), especialmente nas vertentes agrícolas (com o apoio
à criação de cerca de 60 novos empresários
agrícolas, com o apoio à plantação de 80
hectares de frutos vermelhos. nas parcerias
na realização das feiras agricolas e de produtos da terra), mas também nas vertentes
pecuárias (no apoio direto a 35 produtores
de leite de ovelha Bordaleira, na parceria
para a criação e realização da Feira do Borrego). mas também pela particularidade, ou
coincidência. dos seus quadros. médios e
superiores, serem todos do sexo feminino.
uma realidade pouco habitual em Portugal. mas que "demonstra já uma evidência
para a igualdade de género desta cooperativa. Também em conjunto com a Câmara
Municipal de Mangualde. com a Confagri.

sócios. fornecedores e demais stakeholders,
conseguimos impulsionar o concelho e os
produtos endógenos". na vertente agrícola e pecuária, e. ano após ano, ajudamos
a colocar Mangualde numa posição cada
vez mais referenciada como"um exemplo
a seguir' no panorama nacional. "Em cinco
anos. angariamos mais de 500 sócios. fruto
da nossa aposta num trabalho continuo. do
esforço dos nossos colaboradores, muitas
vezes não reconhecido exteriormente, em
prol daqueles que confiaram e confiam em
nós. Hoje não ficamos só por Mangualde,
temos sócios de Coimbra até Celorico da
Beira. mas tambem em França. Inglaterra
e Espanha".

Quatro frentes de trabalho
em quatro secções distintas
A COAPE trabalha quatro áreas distintas
( dividida por secções): a compra e venda
de diferentes fatores de produção, equipamentos, maquinaria e utensílios destinados
à produção agrícola e pecuária (secção de
compra e venda) - através da loja fisica
onde o pequeno agricultor. empresário ag ricola ou consumidor final encontram tudo

o que necessitam para a sua atividade mas
também uma pequena área de 'produtos da
terra. que está. ano após anos. a aumentar
o seu volume de negócios. com uma representatividade cada vez maior dos "produtos
fornecidos pelos nossos pequenos agricultores locais" que de outra forma teriam mais
dificuldades em escoar os seus produtos; a
formação especializada (Cideca - secção de
formação certificada), especialmente nas
vertentes agrícolas e pecuárias - que abrange um conjunto de ações que vão desde a
formação inicial. passando pela formação
contínua até à formação especializada. tendo como principais destinatários os associados da COAPE. mas também todos aqueles
que a procuram para essa valèncias: a fileira
dos frutos vermelhos "MBerries" . secção
de frutos vermelhos) - com a montagem
completa de campos (conceito de 'chave na
mão' aplicado também à agricultura). com
todo o know-how técnico para o exercício
desta atividade agrícola, nomeadamente a
assessoria técnica. o acompanhamento permanente dos produtores e ainda a garantia
do escoamento de toda a sua produção (mirtilos ). que é praticamente toda "exportada"
com a ajuda de parceiros estratégicos, rigorosamente selecionados: e por fim, mas
não menos importante. a produção do leite
(secção de produtores de leite) - esta secção
recentemente criada é responsável pela
recolha. transporte. análise e comercialização de leite de ovinos e caprinos. com
uma aposta estratégica no leite de ovelha
bordaleira (DOP). característica da região
e essencial para a produção do queijo Serra
da Estrela certificado.
Mas nem só os frutos vermelhos e o queijo Serra da Estrela merecem a atenção da
COAPE. Em pleno Dão, os "vinhos são essenciais à economia da região e temos perfeita consciéncia da sua importância". Desta
feita. "temos um protocolo com a Adega
Cooperativa de Mangualde. concedendo a
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todos os seus sócios. praticamente as mesmas vantagens e descontos que concedemos aos nossos sócios. nomeadamente na
aquisição de produtos para os tratamentos
das vinhas e do vinho e na aquisição de
equipamentos e maquinaria agrícola. Somos também mais um posto de venda para
a Adega. mas também para os vinhos das
quintas dos nossos produtores (em pequena
escala e na nossa loja)".

A importância da Mberry's
Mberry's é uma "secção estratégica da
COAPE" especializada na produção e comercialização de frutos vermelhos. "Procuramos ganhar escala através da associação
de vários pequenos produtores", organizados em Contratos de Integração com a

COAPE. "Os mirtilos
são uma fileira que
está a ser bem sucedida, uma aposta que
comprova que, quando decidimos apostar
nela porque percebemos que em Portugal
não havia know-how
suficiente para dar
resposta ao número
de jovens agricultores que queriam enveredar por este ramo.
o fizemos no tempo certo e com os player's
internacionais certos". "Foram cerca de 2
milhões de euros que foram investidos na
região. e. graças à parceria com a A sturianberries. que nos garante uma formação
altamente qualificada e informação de toda
a envolvéncia nacional e internacional da
fileira. podemos competir nos mercados
internacionais com orgulho do 'made in
Portugal: Acreditamos que dentro de pouco
tempo o mirtilo será um fruto presente em
todas as mesas das famílias portuguesas".

Constante modernização e agente impulsionador de novos negócios
A COAPE esta ainda a reabilitar e A
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a requalificar o edifício onde está sediada.
Muito em breve o imóvel irá abrir o seu segundo piso com mais nove novos negócios
(clinica dentária. ginásio, advogados, contabilistas, arquitetos, cabeleireiro, centro de
estética, entre outros). para além dos sete
negócios já existentes no primeiro piso ( loja
COAPE, loja do enfermeiro, café. papelaria,
sapataria, florista e banco ). Os sócios da
COAPE terão ainda a possibilidade de usuf ru irem destes serviços (aberto ao público
em geral) a melhores preços. fruto de novos
protocolos assinados com estes parceiros
(inquilinos) tirando também assim o máximo de proveito destes investimentos. 2018
espera-se positivo para esta cooperativa
que contará com um edifício requalificado
até ao segundo piso, com um crescimento
do volume de negócios na fileira dos produtores de leite e dos frutos vermelhos,
nos primeiros com mais produtores e com
o aumento do número de efetivos por rebanho, nestes últimos com o crescimento
de 150 toneladas para as 300 toneladas de
mirtilos (todas exportadas). "Na COAPE
vamos continuar a trabalhar em prol da
agricultura edos agricultores. Acreditamos
que o cooperativismo é um dos caminhos a
seguir para se ganhar escala que, de outra
forma. seria mais difícil ou mais morosa".
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PELA AGRICULTURA
E PELA APICULTURA
Que cooperativa é esta que foi criada há três anos e meio e hoje é uma referência no comércio agrícola local e na
atividade apícola nacional? Qual o segredo do seu êxito?

COOPERATIVA AGRÍCOLA E APÍCOLA DAS BEIRAS, CRL

A sua história resume-se numa breve descrição, mas que diz do
muito trabalho que foi feito e continua a ser feito diariamente
numa ação dinâmica e proativa definida pela íntima colaboração
entre a administração e os funcionários
A direção da cooperativa é da responsabilidade única da diretora
Catarina Ribeiro. coadjuvada, sempre que necessário. pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral. José Ribeiro.
Dos seus quadros de trabalhadores, já em número de 13 elementos.
fazem parte seis licenciados, dois deles técnicos apicolas. André
Halak. engenheiro Zootécnico doutorado em Biologia e Genética
Animal e Paula Casteleira, que estiveram presentes na entrevista
concedida pelos responsáveis da empresa e manifestaram o seu
entusiástico empenhamento no projeto que vivem todos os dias.
Ao primeiro cabe a responsabilidade principal de produção e seleção de rainhas ibéricas e definição de uma estratégia de produção
apícola que apoia em todas as suas vertentes, já com trabalho
reconhecido no país e no estrangeiro.
Paula Casteleira foi colocada ao serviço no ãmbito do Plano Apicola

Nacional para prestar
apoio aos apicultores e é
este o seu trabalho fundamental.
Todos os colaboradores vivem o projeto da Coopbei como se fosse coisa sua e
de uma forma empenhada nas finalidades que
a mesma se propõe.

Um pouco de história
A Coopbei constituiu-se inicialmente com cinco elementos fundadores em 31 de outubro de 2014. tendo por objeto a compra e
venda de artigos e equipamentos agrícolas e apicolas e produções
dos seus associados.
Durante o período que decorreu desde a sua fundação até ao
presente foi sucessivamente constatando que deveria ter uma
intervenção muito acentuada na área da apicultura, pois sendo esta
zona de excelente flora para tal atividade, havia muitos pequenos
apicultores que se sentiam isolados, desprotegidos e carentes de
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ensinamentos e atualização.
Procurou durante estes três anos e meio corresponder aos
anseios e necessidades desses apicultores. alguns com uma
ou meia dúzia de colmeias apenas e outros, principalmente
jovens apicultores e não só. com apiários de média e até grande
dimensão. de centenas de colmeias.
Pelos serviços e apoio que prestou nas variadas vertentes em
que desenvolveu o seu trabalho apícola. está a atingir neste
momento 300 apicultores associados, que exploram 12.000
colmeias.
Por virtude da dimensão que atingiu. beneficiou os apicultores
com a distribuição de produtos para tratamentos. no âmbito do
Plano Apicola Nacional e bem assim o apoio de uma Engenheira
Técnica Apícola integralmente ao serviço daqueles. atendendo-os na sede da empresa ou em inspeções aos seus apiários.
Também desempenha o papel de plataforma de distribuição de
apoios concedidos pelo Governo e também por outras entidades

de alimento para acudir às explorações que ficaram sem flora que
pudesse alimentar as abelhas na gravíssima crise atravessada nos
pós incêndios. Neste ponto. não pouparam elogios ao Municipio de
Mangualde e. concretamente, ao presidente da Câmara Municipal
pelo generoso apoio que prestaram aos apicultores da região.
E foi nesta emergência nacional. que a Coopbei participou na
busca do Algarve para ai desenvolver os enxames enfraquecidos
pela seca. pela vespa velutina e, finalmente pelos incêndios, que
destruiu grande parte do pasto apicola. A chave do sucesso da
Coopbei é trabalho e dedicação. Os nossos interlocutores manifestaram esse empenho, esse entusiasmo e essa dedicação. segredo
do êxito alcançado.
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JOÃO AZEVEDO REELEITO
PRESIDENTE DO CONSELHO DA REGIÃO
João ,Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, foi reeleito presidente do
Conselho da Região, em reunião
que decorreu no auditório da
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC).
O autarca mangualdense fez.
um "balanço muito positivo" do
passado, frisando "com agrado
que a CCDRC utiliza este órgão
político de Governação Regional para apresentar projetos
estruturantes para a região",
dando os exemplos do projeto
regional do Vinho, do Queijo
DOP, da Floresta, entre outros.
"Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas,
mas envolveu os atores da Região", acrescentou.
Em relação ao futuro„loão
Azevedo lançou cinco desafioS.
A começar pela aposta nas. cm-

presas passando pelas verbas
disponíveis para a Educação no
Programa Operacional Regional, pela necessidade de aumentar as verbas destinadas aos
centros urbanos dc menor dimensão e sua regeneração urba-

na, até à "participação com autonomia" de autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais Regionais
feitos à mesma medida".
Para o presidente do Conse-

lho da Região, a prioridade dos
"investimentos estruturantes para a região Centro e em relação
aos quais há unanimidade" vai
para o IP 3, IC 12, IC 6 e da Linha da Beira Alta, que já está em
fase dc obra.
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PSA vai contratar
225 trabalhadores
Secretário de Estado da Internacionalização visitou a empresa.
Paulo Prata

pauloprata@abpg.pt
No passado dia 25 de janeiro, o
secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias,
esteve na vizinha cidade de Mangualde, onde teve oportunidade de
visitar o Centro de Produção da
PSA, acompanhado pelo edil local,
João Azevedo.
No ambito desta visita, foi salientando que, no próximo mês de
abril, o Centro de Produção da PSA
de Mangualde terá um novo turno,
o que permitirá contratar cerca de
225 novos trabalhadores. Eurico
Brilhante Dias congratulou-se com
"estas boas notícias", garantindo
que o Governo vai "continuar a
apoiar não só a PSA, mas o conjunto de empresas que fornece a PSA,
muitas delas pequenas e médias
empresas do distrito de Viseu e em
particular do concelho de Mangualde, porque são elas também
importantes na produtividade e
no sucesso da PSA-Mangualde".
Recorde-se que a fábrica de

Eurico Brilhante Dias (à dir.a) durante a visita à PSA, em Mangualde.
Mangualde da PSA - grupo das
marcas Citroen, Peugeot e Opel produziu mais de 53 mil veículos
em 2017, o que corresponde a um
crescimento de 7,8% em relação a
2016.
Eurico Brilhante Dias visitou,

também, o Grupo Norte-Americano LEAR (componentes automóveis) e a empresa Espanhola
MAVIVA (logística), que se estão a
instalar em Mangualde, na sequência do novo modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde, "K9".
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Europeia', uma obra de João Paulo Avelãs Nunes
e Marcos Branco, com coordenação de António
Tavares. Esta "monografia historiográfica" pretende contribuir para uma compreensão acrescida da
evolução de Mangualde e região envolvente.
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Autarcas levam
preocupações a Bruxelas

Reunião Presidentes de três comunidades intermunicipais e demais autarcas
apontaram um conjunto de preocupações ao comissário Carlos Moedas
Os presidentes das comunidades intermunicipais (CIM) de
Viseu Dão Lafões, Beiras e Serra
da Estrela e Região de Coimbra
reuniram, ontem, com o comissário europeu, Carlos Moedas,
em Bruxelas.
Presidentes, autarcas e secretários executivos das três comunidades intermunicipais que
integraram a comitiva foram
pôr em cima da mesa um conjunto de preocupações que prejudicam os seus territórios e outras questões relacionadas com
o programa Horizonte 2020 e
com a reprogramação e preparação do Portugal 2030.
E quando se fala em preocupações desta região, as infraestruturas rodoviárias, designadamente o IP3 e as suas lateralidades, como o C12 e o IC6, lideram uma lista das dores de cabeça de autarcas e populações.
Mas não só. Também a questão
da água ocupa um lugar de relevo, uma vez que a sua falta
mexe com um vasto conjunto
de sectores. Tendo ainda bastante presente os problemas da
seca que se viveu, em particular
nos concelhos de Viseu, Man-

D.R.

Comitiva esteve em Bruxelas, onde reuniu com Carlos Moedas

gualde e Nelas, o presidente da
Câmara de Mangualde, que
também integrou a comitiva,
sublinhou as consequências
não só no abastecimento domiciliário, mas também no tecido económico-social e nas
áreas agrícolas e florestais.
“A questão das florestas é para nós um aspecto que consideramos fundamental também
para afirmar este território como um espaço competitivo”,
sublinhou João Azevedo, reconhecendo que garantir água
para todos os fins e tê-la mais
bem distribuída é fundamental
para a concretização de qual-

quer desafio, seja no bem-estar
e qualidade de vida das populações, seja numa resposta eficaz ao tecido empresarial e ao
sector florestal, onde se destaca
a necessária reflorestação de todas as áreas afectadas pelos incêndios.
Segundo o autarca de Mangualde, é natural que “com mais
água se consiga promover um
território mais forte e com outras capacidades para cativar
população e investidores”.
Nesta reunião, que serviu para falar sobre temas que os elementos da comitiva – e os seus
munícipes – conhecem muito

bem, potenciou igualmente
uma reflexão sobre as várias
preocupações e sobre a forma
como estas interferem com a
afirmação da região.
Reconhecendo a sensibilidade do comissário perante os temas abordados, João Azevedo
apontou o facto de Carlos Moedas ter anotado todas as questões para melhor poder participar num processo de construção de um futuro melhor”. Foi
por isso, na opinião dos envolvidos, “uma reunião muito útil
e muito importante onde os vários actores deste território tiveram um papel de grande importância na defesa dos interesses da região”. Um papel que
o também presidente do Conselho da Região, João Azevedo,
considera “decisivo na defesa e
afirmação dos interesses desta
região e das suas populações”.
O comissário europeu, Carlos
Moedas, foi convidado pelos
autarcas e pelo Conselho Empresarial do Centro a visitar as
respectivas comunidades e
constatar no terreno a realidade e o peso das preocupações
apontadas. |
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Viseu

io
Residentes:
97.849

Feriado Municipal: 21 de Setembro

Área:
507 km2

Eleitores:
94.329

Morada: Praça da República, 3514-501 Viseu
Telefone: 232 427 427 Fax: 232 421 801
e-mail: geral@cmviseu.pt www.cm-viseu.pt

VEREADORES

Presidente
António Almeida
Henriques (PSD)

ASSEMBLEIA

Joaquim Seixas (PSD)

Conceição Azevedo
(PSD)

João Paulo Gouveia
(PSD)

Cristina Brasete (PSD)

Lúcia Araújo Silva (PS)

Pedro Baila Antunes (P5) José Pedro Gomes (P5)

Jorge Sobrado (PSD)

Presidente
da Assembleia
Municipal
Mota Faria
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2' Carregai do Sal

Residentes:
9.835

*-- Feriado Municipal:19 de Julho

Área:
117 km2
RIP

Eleitores:
9.522

Morada: Praça do Município 3430-909 Carregai do Sal
Telefone: 232 96o 400 Fax: 232 g6o 409
e-mail: geral@carregal-digital.pt www.carregal-digital.pt

VEREADORES

José Sousa Batista (PS) Ana Cristina Silva Sousa António Óscar de
Borges (PS)
Almeida e Paiva (PSD)

Presidente
Rogério Mota Abrantes
(P5)

ASSEMBLEIA

Toni Serge Costa Ribeiro
(PSD)

Presidente
da Assembleia
Municipal
Carros Gomes
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Mangualde

Residentes:
19.88o

Feriado Municipal: 8 de Setembro
Área:
221 km2

Eleitores:
18.824

Morada: Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde
Telefone: 232 619 88o Fax: 232 623 958
e-mail: geral@cmmangualde.pt www.cmmangualde.pt

VEREADORES

4
Presidente
João Azevedo (PS)

ASSEMBLEIA

Elisio Oliveira Duarte
Fernandes (PS)

Maria José de Jesus
da Silva Coelho (PS)

Sara Margarida Ferreira
da Costa (PS)

Joaquim Lúcio Trindade
Messias (PSD)

João Albuquerque Lopes Rui Jorge Figueiredo
Costa (PS)
(PS)

Presidente
da Assembleia
Municipal
Leonor Gonçalves
Pacheco Pais
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tO Nelas
.›

V.1
Residentes:
13.798

Feriado Municipal: 24 de Junho

Área:
128 km2

4'
Eleitores:
13.153

Morada: Largo do Município, 3520-001 Nelas
Telefone: 232 941 300 Fax: 232 940 899
e-mail: geral@cm-nelas.pt www.cm-nelas.pt

VEREADORES

Presidente
José Borges da Silva (PS)

ASSEMBLEIA

Sofia Relvas Marques
(PS)

Fernando António Pais
Silvério (PS)

Aires Manuel Antunes
dos Santos (PS)

Manuel da Conceição
Marques (CDS-PP)

Presidente
da Assembleia
Municipal
António Borges
dos Santos

Júlio António Soares
Fernandes (CDS-PP)

Joaquim Augusto Alves
de Amaral (PSD)

raia

# Santa Comba Dão

Residentes:
11.597

Feriado Municipal: 13 cie Maio
Área:
113 km2

Eleitores:
10.927

Morada: Largo do Município 13, 3440-337 Santa Comba Dão
Telefone: 232 88o 500 Fax: 232 88o 501
e-mail: geral@cm-santacombadao.pt
www.cm-santacombadao.pt

VEREADORES

Carla Cunha (P5)

Presidente
Leonel Gouveia (PS)

ASSEMBLEIA

11
«c‹.
Agostinho Marques (PS) Augusto Santos (PS)

Hélder Morais (PS)

Presidente
da Assembleia
Municipal
César Branquinho

João Onofre (PS)

Inês Matos (PS)
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Tondela

17.9
Residentes:
28.946

Feriado Municipal:16 de Setembro
Área:
371 km2

Eleitores:
26.725

Morada: Largo da República, n.°16, 3464-001, Tondela
Telefone: 232 811 110 Fax: 232 811120
e-mail: cmtondela@mail.telepac.pt www.cm-tondela.pt

Presidente
José António Jesus (PS)

ASSEMBLEIA

VEREADORES

Carla Dias Antunes
(PSD)

Pedro Luis Jesus
Ferreira Adão (PSD)

Joaquim da Silva Mendes
dos Santos (PS)

Júlio Daniel Maneira
Marques Rodrigues (PS)

Miguel Cláudio Torres
(PSD)

Sofia Alexandra Fraga
Simões Ferreira (PSD)

Presidente
da Assembleia
Municipal
Carlos Cortês
Henriques da Cunha
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Aguiar da Beira Castro Daire
Feriado Municipal:
io de Fevereiro
Morada: Av. Liberdade
3570-018 Aguiar da Beira
Telefone: 232 689100
Fax: 232 688 894
e-mail: geral@cmaguiardabeira.pt
www.cm-aguiardabeira.pt

Presidente
Joaquim Marques Bonifácio
(Independente)

Vereadores
Rita da Cunha Mendes
José Alberto Lopes Tavares
Fernando Costa Pires
Sandra Maria Pereira Correia

São Pedro
do Sul
Feriado Municipal:
29 de Junho
Morada: Largo da Câmara
3660-436 S. Pedro do Sul
Telefone: 232 720 140
Fax: 232 723 406
e-mail: geral@cm-spsul.pt
www.cm-spsul.pt

Feriado Municipal:
29 de Junho
Morada: Rua Dr. Pio de Figueiredo, 42 3600-214 Castro Daire
Telefone: 232 382 214
Fax: 232 382 923
e-mail: geral@cm-castrodaire.pt
www.cm-castrodaire.pt
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Oliveira
de Frades

Penalva
do Castelo

Feriado Municipal:
7 de Outubro
Morada: Largo Dr. Joaquim
de Almeida, 3680-11101. Frades
Telefone: 232 760 300
Fax: 232 761 727
e-mail:
cmofrades@mail.telepac.pt
www.cm-ofrades.com

Feriado Municipal:
25 de Agosto
Morada: Avenida Castendo
3550-185 Penalva do Castelo
Telefone: 232 640 020
Fax: 232 640 021
e-mail: geral@cm-penalvadocastelo.pt
www.cm-penalvadocastelo.pt

Presidente

Presidente

Paulo Manuel Robalo da Silva
Ferreira (Nós Cidadãos)

Francisco Carvalho (PS)

Presidente
Paulo Martins de Almeida
(PSD)

Vereadores
Luis de Paiva Lemos
Armando Rodrigues de Lemos
Pedro Miguel dos Santos Pontes
José Fernando Carneiro Pereira
Eurico Manuel Almeida Moita
Rui Manuel Pereira Braguês

Sátão
Feriado Municipal:
zo de Agosto
Morada: Praça Paulo VI
3560-154 Sátão
Telefone: 232 98o 000
Fax: 232 982 093
e-mail: geral@cm-satao.pt
www.cm-satao.pt

Vereadores
Vereadores
Carlos Figueiredo Pereira
Clara Oliveira Vieira
Paulo Marques Antunes
Abel Joaquim Tavares Dias

Vila Nova
de Paiva
Feriado Municipal:
2 de Março
Morada: Praça D. Afonso
Henriques, 1
3650-207 Vila Nova de Paiva
Telefone: 232 609 900
Fax: 232 609 909
e-mail: geral@cm-vnpaíva.pt
www.cm-vnpaiva.pt

José Laires
Lucília Santos
José Lopes
Gabriel Costa

Vouzela
Feriado Municipal:
14 de Maio
Morada: Alameda D. Duarte
de Almeida
367o-5o Vouzela
Telefone: 232 740 740
Fax: 232 771 513
e-mail: geral@cm-vouzela.pt
www.cm-vouzela.pt

Presidente
Presidente
Vítor Figueiredo (PS)

Vereadores
Pedro Mouro
Teresa Sobrinho
Francisco Matos
Nuno Almeida
Daniel Martins
José Manuel Tavares

Paulo Manuel Lopes dos Santos
(PSD)

Vereadores
Alexandre Mendonça Vaz
Zélia Maria de Figueiredo e Silva
Fernando Correia Gomes
Acácio da Fonseca Pinto
António José Ferreira Caiado
Paula Cristina Cardoso

Presidente
Presidente
José Morgado Ribeiro (PS)

Vereadores
Delfina Maria Fonseca Gomes
José Augusto Calçada Ferreira
Manuel Marques Custódio
Hugo Filipe Afonso Trindade

Rui Ladeira (PSD)

Vereadores
Carlos Alberto Rodrigues Lobo
Carla Maia Monteiro
Pedro Miguel Correia Ribeiro
António Meneses de Campos
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CIM COIMBRA 1 CIM AVEIRO 1 CIM VISEU DÃO LATÕES 1 CIM LEIRIA
CIM BEIRAS E SERRA DA ESTRELA 1 CIM OESTE 1 CIM BEIRA BAIXA 1 CIM MÉDIO TEJO

GUIADO
AUTARCA
17-21
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Autarcas levam
preocupações a Bruxelas
VISEU Os presidentes das CIM
de Viseu Dão Lafões, Beiras e
Serra da Estrela e Região de
Coimbra reuniram, ontem,
com o comissário europeu,
Carlos Moedas, em Bruxelas.
Presidentes, autarcas e secretários executivos das três comunidades intermunicipais
que integraram a comitiva foram pôr em cima da mesa um
conjunto de preocupações que
prejudicam os seus territórios
e outras questões relacionadas
com o programa Horizonte
2020 e com a reprogramação
e preparação do Portugal
2030.
E quando se fala em preocupações desta região, as infraestruturas rodoviárias, designadamente o IP3 e as suas lateralidades como o C12 e o IC6
lideram uma lista das dores de
cabeça de autarcas e populações. Mas não só. Também a
questão da água ocupa um lugar de relevo uma vez que a
sua falta mexe com um vasto
conjunto de sectores. Tendo
ainda bastante presente as
consequências da seca que se
viveu, em particular nos concelhos de Viseu, Mangualde e
Nelas, o presidente da Câmara
de Mangualde, que também
integrou a comitiva, sublinhou
as consequências não só no
abastecimento domiciliário,
mas também no tecido económico-social e nas áreas agrícolas e florestais.
“A questão das florestas é
para nós um aspecto que consideramos fundamental também para afirmar este território como um espaço competitivo”, sublinhou João Azevedo,
reconhecendo que garantir
água para todos os fins e tê-la
mais bem distribuída é fundamental para a concretização de
qualquer desafio, seja no bem

estar e qualidade de vida das
populações, seja numa resposta eficaz ao tecido empresarial e ao sector florestal, onde
se destaca a necessária reflorestação de todas as áreas afectadas pelos incêndios.
Segundo o autarca de Mangualde, é natural que “com
mais água se consiga promover um território mais forte e
com outras capacidades para
cativar população e investidores”.
Nesta reunião, que serviu
para falar sobre temas que os
elementos da comitiva – e os
seus munícipes - conhecem
muito bem, potenciou igualmente uma reflexão sobre as
várias preocupações e sobre a
forma como estas interferem
com a afirmação da região.
Reconhecendo a sensibilidade do comissário perante os
temas abordados, João Azevedo apontou o facto de Carlos
Moedas ter anotado todas as
questões para melhor poder
participar num processo de
construção de um futuro melhor”.
Foi por isso, na opinião dos
envolvidos, “uma reunião
muito útil e muito importante
onde os vários actores deste
território tiveram um papel de
grande importância na defesa
dos interesses da região”. Um
papel que o também presidente do Conselho da Região,
João Azevedo, considera “decisivo na defesa e afirmação
dos interesses desta região e
das suas populações”.
O comissário europeu, Carlos Moedas, foi convidado pelos autarcas e pelo Conselho
Empresarial do Centro a visitar
as respectivas comunidades e
constatar no terreno a realidade e o peso das preocupações apontadas. E.M
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Autarquia apoia clubes
e associações do concelho
D.R.

Nove contratos-programa celebrados para várias modalidades

MANGUALDE Foram celebrados os Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo
entre a autarquia de Mangualde e diversos clubes/associações do concelho.
Estes acordos visam dinamizar e alargar a prática desportiva nas modalidades de futebol, futsal, BTT, atletismo, damas, snooker, squash, xadrez,
ténis de mesa e pesca desportiva.
O objectivo dos contratosprograma é proporcionar às
instituições melhores condições para a prática de uma actividade desportiva equilibrada
e sustentada, com um orça-

mento cada vez mais próximo
das receitas próprias, de forma
a diminuir progressivamente
a dependência relativamente à
autarquia.
No total foram assinados
contratos-programa com nove
clubes/associações: Casa do
Povo de Mangualde, Gigantes
Sport Mangualde, Os Ciências
- Associação Cultural e Desportiva, Clube de BTT Azuribike Mangualde Team, Grupo
Desportivo de Mangualde,
Centro Recreativo e Cultural
de Santo André, Moimenta do
Dão Futebol Clube, Estrela do
Mondego Futebol Clube e Pedreles Beira Dão Clube. |
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Autarcas debatem
preocupações com
comissário europeu
Bruxelas Autarcas de três comunidades do Centro
D.R.

Paulo Almeida, Carlos Moedas, Rogério Abrantes, João Azevedo e Nuno Martinho

Eduarda Macário
Os presidentes das CIM de Viseu Dão Lafões, Beiras e Serra
da Estrela e Região de Coimbra
reuniram, ontem, com o comissário europeu, Carlos Moedas,
em Bruxelas.
Presidentes, autarcas e secretários executivos das três comunidades intermunicipais
que integraram a comitiva foram pôr em cima da mesa um
conjunto de preocupações que
prejudicam os seus territórios
e outras questões relacionadas
com o programa Horizonte
2020 e com a reprogramação
e preparação do Portugal 2030.
E quando se fala em preocupações desta região, as infraestruturas rodoviárias, designadamente o IP3 e as suas lateralidades como o C12 e o IC6 lideram uma lista das dores de
cabeça de autarcas e populações. Mas não só. Também a
questão da água ocupa um lugar de relevo uma vez que a sua
falta mexe com um vasto conjunto de sectores. Tendo ainda
bastante presente as consequências da seca que se viveu,
em particular nos concelhos de
Viseu, Mangualde e Nelas, o
presidente da Câmara de Mangualde, que também integrou a
comitiva, sublinhou as consequências não só no abastecimento domiciliário, mas tam-

bém no tecido económico-social e nas áreas agrícolas e florestais.
É fundamental ter água
e bem distribuída
“A questão das florestas é
para nós um aspecto que consideramos fundamental também para afirmar este território
como um espaço competitivo”,
sublinhou João Azevedo, reconhecendo que garantir água
para todos os fins e tê-la mais
bem distribuída é fundamental
para a concretização de qualquer desafio, seja no bem estar
e qualidade de vida das populações, seja numa resposta eficaz ao tecido empresarial e ao
sector florestal, onde se destaca

As infraestruturas rodoviárias desta região,
como o IP3, o IC12 ou o
IC6, assim como a
preocupação com a
água, estiveram em
cima da mesa enquanto preocupações
dos autarcas
a necessária reflorestação de
todas as áreas afectadas pelos
incêndios.
Segundo o autarca de Mangualde, é natural que “com mais
água se consiga promover um
território mais forte e com ou-

tras capacidades para cativar
população e investidores”.
Nesta reunião, que serviu
para falar sobre temas que os
elementos da comitiva – e os
seus munícipes - conhecem
muito bem, potenciou igualmente uma reflexão sobre as
várias preocupações e sobre a
forma como estas interferem
com a afirmação da região.
Reconhecendo a sensibilidade do comissário perante os
temas abordados, João Azevedo apontou o facto de Carlos
Moedas ter anotado todas as
questões para melhor poder
participar num processo de
construção de um futuro melhor”. Foi por isso, na opinião
dos envolvidos, “uma reunião
muito útil e muito importante
onde os vários actores deste
território tiveram um papel de
grande importância na defesa
dos interesses da região”. Um
papel que o também presidente
do Conselho da Região, João
Azevedo, considera “decisivo na
defesa e afirmação dos interesses desta região e das suas populações”.
O comissário europeu, Carlos
Moedas, foi convidado pelos
autarcas e pelo Conselho Empresarial do Centro a visitar as
respectivas comunidades e
constatar no terreno a realidade
e o peso das preocupações
apontadas. |
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PSD de Viseu acusa
ministro de mentir
quanto ao IP3
Eduardo Cabrita | P2

CDS contesta
mudança da pista
de atletismo
No Fontelo| P2

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,63 x 11,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DIÁRIO Nº 5431 31 DE JANEIRO DE 2018 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

TONDELA DERROTADO
NA VISITA AO ESTORIL
Auriverdes perderam ontem à noite por 3-0 e realizaram uma exibição abaixo das espectativas,
mas continuam no 10.º lugar e têm uma vantagem de oito pontos para a ‘linha de água’ Página 14

Estudantes
escolhem
Mauro Pinto
Politécnico | P3

DR

Projecto apoia
micro e pequenas
empresas
Em Resende | 8

Seia reforça apoio à
natalidade, adopção
e vacinação infantil
Ajuda às famílias | P9

Académico quer
trazer três pontos
de Matosinhos
Hoje | P13

Hoje
com o
seu jornal

Autarcas defendem
região em Bruxelas
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Viseu

Autarcas das CIM Viseu Dão Lafões, das Beiras e Serra da Estrela e da Região de Coimbra reuniram com o comissário europeu, Carlos Moedas, a quem apresentaram as preocupações que afectam estes territórios Página 10
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é prom
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Mulher de 57 anos encontrada sem vida
dentro de um tanque em Cinfães
Página 8
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FIGURAS DA SEMANA
Ascensor
A

S U B I R

André Marques Silva – $RSWLPL]DomRGRIDEULFR
de motores eléctricos, por forma a torná-lo mais barato,
proporcionou, esta semana, a um aluno de mestrado da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC) um prémio atribuído pela empresa ABB - Asea Brown Boveri (multinacional líder de
mercado em automação). Além do prémio, a sociedade
faculta a André Marques Silva um estágio remunerado.
Segundo Manuel Dias, ex-aluno da FCTUC, a empresa
vai continuar a apoiar jovens no sentido de os incentivar
a obter melhores resultados. O prémio da ABB distingue
anualmente um aluno de mestrado integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores da FCTUC que
KDMDREWLGRDFODVVLÀFDomRPDLVHOHYDGDQXPDGLVVHUWDomR
desenvolvida nas áreas de accionamentos / variação de
velocidade ou transformadores de potência.

Filipe Albuquerque
O piloto conimbricense Filipe Albuquerque, com os colegas de equipa João Barbosa e
Christian Fittipaldi, venceram, no sábado (27), as 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos
da América. A primeira prova do campeonato norte-americano de resistência e uma das principais da modalidade teve no pódio os dois portugueses e um brasileiro, que se mostraram
radiantes com a conquista, pois os «louros» escaparam-lhes na edição do ano passado devido
a problemas com o carro. Filipe Albuquerque abriu a corrida, sábado, com o Cadillac número
05, e guindou-se ao primeiro lugar, depois de João Barbosa e Christian Fittipaldi terem feito
turnos intermédios na prova do campeonato norte-americano de resistência. O trio luso-brasileiro quebrou um recorde com 36 anos ao terminar a prova completando mais de 4 600
quilómetros e 808 voltas ao circuito. Esta é a primeira vitória em Daytona para Albuquerque,
enquanto Barbosa e Fittipaldi repetem o triunfo alcançado em 2014, então na companhia do francês Sebástien Bourdais.
´(VWRXWmRFRQWHQWHDHTXLSDHVWiWRGDGHSDUDEpQV « FRQVHJXLUÀQDOPHQWHHVWDYLWyULDpVLQDOSDUDGL]HUVHPG~YLGD
que o mundo é justo”, desabafou Filipe Albuquerque, após o êxito numa das principais provas de resistência automóvel.

desenvolveu um método para combater o estigma na
obesidade e no excesso de peso. “Kg-Free” é o nome
GHVWDLQWHUYHQomRSVLFROyJLFDLQRYDGRUDFRPDVXDHÀFiFLDMiWHVWDGDHEDVHDGDHPWUrVFRPSRQHQWHVHVVHQFLDLV
“mindfulness”, aceitação e autocompaixão, para diminuir
RLPSDFWRGRHVWLJPDLQWHUQDOL]DGRQDREHVLGDGH(VWH
programa resulta de uma investigação de quatro anos e
Carlos Dias – Coordenador de investigação criminal, Carlos Dias vai exercer a função de subdirector da
Tiago Cerveira e Rodrigo Oliveira – Os dois IRLÀQDQFLDGRSHOD)XQGDomRSDUDD&LrQFLDH7HFQRORJLD
Polícia Judiciária, desempenhando o cargo na Directoria MRYHQVUHDOL]DGRUHVQDWXUDLVGH2OLYHLUDGR+RVSLWDOH (FCT), tendo envolvido a participação de centenas de
do Centro. O cargo de subdirector da PJ em Coimbra $UJDQLOGHFLGLUDPPRVWUDURTXHÀFRXGHSRLVGRVLQFrQ- adultos com excesso de peso e obesidade, na sua maioria
esteve por preencher devido à contenção orçamental dios de 15 de Outubro, com a criação de uma websérie mulheres, em tratamento para perda de peso no distrito
decorrente da política de austeridade ditada pela recente documental. “15 memórias do fogo” é o título dado a de Coimbra.
FULVHHFRQyPLFDHÀQDQFHLUD
este projecto, que tem no total 15 episódios, revelando
António Apolinário Lourenço – O professor de
15 testemunhos “de quem lutou pela sobrevivência na
Fernando Carvalho – Ex-líder do Município lou- tragédia” que assolou aqueles concelhos. Os episódios Literatura espanhola da Universidade de Coimbra e
sanense, o gestor foi eleito, sexta-feira (26), para presidir serão lançados de 15 em 15 dias (o primeiro estreou no membro do Centro de Literatura Portuguesa é o próxià Federação Distrital de Bombeiros de Coimbra na qua- SDVVDGRGRPLQJRDWUDYpVGDSiJLQDRÀFLDOGRSURMHF- mo convidado da iniciativa “Quartas no Torga”, que se
lidade de representante da Associação Humanitária dos to – 15memóriasdofogo.pt - e nas redes sociais, com o LUiUHDOL]DUQDSUy[LPDTXDUWDIHLUD  SHODVKQD
BV de Serpins.
mesmo nome (Facebook, Youtube e Vimeo). A websérie Casa-Museu de Miguel Torga, em Coimbra. O especialista
foi criada sem quaisquer apoios e pretende demonstrar DERUGDUiDWHPiWLFD´7HUUDGH1LQJXpP$JXHUUDFLYLO
Jorge Veloso – O timoneiro da UF de S. Martinho do RTXHÀFRXGHVGHDVFRQVHTXrQFLDVHFRQyPLFDVVRFLDLV espanhola vista por Miguel Torga e Manuel de Seabra”,
Bispo e Ribeira de Frades foi reeleito, sábado (27), como e psicológicas das populações, bem como as suas pers- sendo que esta é a primeira de um conjunto de três confemembro do Conselho Directivo da Associação Nacional pectivas de futuro. A vivência daquele dia está, também, UrQFLDV DVSUy[LPDVUHDOL]DPVHDGH0DUoRHDGH
GH)UHJXHVLDV$UHFRQGXomRWUDGX]RUHFRQKHFLPHQWRGR PDUFDGDQRVSUySULRVUHDOL]DGRUHVTXHTXLVHUDPSRU $EULO RUJDQL]DGDVSHOD&kPDUD0XQLFLSDOGH&RLPEUD
empenho que Jorge Veloso põe no exercício da função isso, “chamar a atenção, através de relatos, na primeira em colaboração com o Centro de Literatura Portuguesa.
autárquica.
pessoa, das vítimas daquele que foi o maior incêndio O objectivo passa por “divulgar os estudos associados à
de que há memória em Portugal”, explicam, adiantando REUDWRUJXLDQDTXHVmRSURGX]LGRVHP&RLPEUDµ
Nuno Moita – O líder da Câmara Municipal de que “o objectivo não é lamentar, mas sim não a deixar
João Apóstolo – O docente da Escola Superior
Condeixa-a-Nova acaba de ser eleito para uma das vice- esquecer”. “É o nosso contributo, para não se esque-presidências do Conselho Consultivo da Comissão de cerem de nós”, mostrando “histórias onde a imprensa de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) lançou a sua
mais recente publicação “Síntese da evidência no conCoordenação e Desenvolvimento Regional do Centro WDPEpPQmRFKHJRXµDÀUPRX
texto da translação da ciência”, que teve coordenação
(CCDRC). A outra vice-presidência cabe a Fernando
&DoRLOR ÌOKDYR WHQGRVLGRUHFRQGX]LGRFRPRWLPRQHLUR
Gonçalo Cadilhe – O escritor é o convidado de mais editorial da Unidade de Investigação em Ciências da
GRRUJDQLVPR-RmR$]HYHGR 0DQJXDOGH (FRQRPLVWD uma sessão da iniciativa “Conversas Com Saber”, promo- 6D~GH (QIHUPDJHP H HGLomR GD (6(QI& ´2 FLFOR
com larga experiência como gestor em institutos públicos, vida pela Associação dos Amigos do Convento de Santa de translação da ciência”, “Síntese da evidência, tipos
Nuno Moita desempenhou, até há pouco tempo, a fun- Maria de Seiça - SMS e a Associação Viver Em Alegria, de revisão sistemática da literatura” e “Resultados de
ção de timoneiro da Assciação de Informática da Região TXHVHUHDOL]DHVWHGRPLQJR  SHODVKQR6tWLR avaliação crítica e discussão” são os temas dos capítulos
Centro (AIRC).
GDV$UWHVQD)LJXHLUDGD)R]´(QFRQWURVSHOR0XQGRµ HTXHVXEGLYLGHPHVWDREUDGHYDORUFLHQWtÀFRWpFQLFR
é o título desta palestra, onde Gonçalo Cadilhe mostrará e didáctico. João Apóstolo é o primeiro professor em
como “o melhor das viagens são as pessoas que contac- Portugal com agregação em Enfermagem e, segundo o
tamos e o que aprendemos com elas”. A entrada é livre. editor, Manuel Alves Rodrigues, o investigador “pôde,
A D E S C E R
DJRUDRUJDQL]DUGHIRUPDYDOLRVDYiULDVDERUGDJHQVH
José Maria Vieira Mendes – O dramaturgo e ensa- técnicas diferenciadas no contexto do ciclo de translação
José Magalhães – O Ministério Público acaba de ísta é o próximo convidado do Clube de Leitura Teatral, da ciência”.
acusar dois ex-governantes por autoria de crime de pecu- a iniciativa mensal que junta o Teatro Académico de Gil
Maria Teresa Pedroso de Lima Oliveira – A diODWRGHYLGRDHYHQWXDOXWLOL]DomRHPEHQHItFLRSUySULRGH Vicente (TAGV) e A Escola da Noite, e que terá lugar na
FDUW}HVGHFUpGLWRDWULEXtGRVSDUDÀQVS~EOLFRV6HJXQGR próxima terça-feira (06), pelas 18h30, no TAGV. Com pe- rectora da Faculdade de Economia da Universidade de
noticiou, anteontem, a Agência Lusa, os arguidos são José oDVWUDGX]LGDVHPYiULDVOtQJXDV-RVp0DULD9LHLUD0HQGHV Coimbra (FEUC) é empossada, amanhã (02), para mais
Magalhães e José Conde Rodrigues. Pratica peculato o frequentou a International Summer Residency do Royal um mandato. A cerimónia está marcada para as 12h00,
funcionário que, ilegitimamente, se apropriar, em proveito Court Theatre of London e foi já distinguido o Prémio na Sala do Senado, e a posse será conferida pelo reitor
próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou de qualquer Revelação Ribeiro da Fonte do Instituto Português das João Gabriel Silva. Maria Teresa Oliveira é professora
coisa móvel (…), que lhe tenha sido entregue, esteja na Artes do Espectáculo, além do Prémio Luso-Brasileiro FDWHGUiWLFDGD)(8&GRXWRURXVHHIH]DJUHJDomRHP
VXDSRVVHRXOKHVHMDDFHVVtYHOHPUD]mRGDVVXDVIXQo}HV de Dramaturgia António José da Silva 2006, atribuído Economia, na especialidade de Economia Matemática
Na origem do processo está uma denúncia apresentada pelo Instituto Camões, e da nomeação para um Globo de - Modelos Econométricos, na UC.
SHOD$VVRFLDomR6LQGLFDOGH-Xt]HVFRQWUDLQFHUWRVUHODWLYD Ouro, da SIC, na categoria “Melhor Peça/Espectáculo”.
Cristina Albuquerque – A professora auxiliar da
a determinados procedimentos adoptados no âmbito dos “O autor escreve de forma livre e despreocupada. Nem
gabinetes ministeriais do XVIII Governo relacionados todos os textos dramáticos não são criados para serem Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
FRPDDWULEXLomRHXWLOL]DomRGHFDUW}HVGHFUpGLWR
HQFHQDGRVUD]mRSHODTXDODVXDFDUUHLUDLQFOXLDSXEOLFD- (FPCE) poderá ser a próxima provedora do estudante
ção de literatura dramática”, realça o TAGV. Durante a GD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD 8& XPDYH]TXHRVHX
Rui Rangel – -XL]GR7ULEXQDOGD5HODomRGH/LVERD sessão serão lidos, informalmente, textos do dramaturgo, nome foi proposto pelo reitor João Gabriel Silva, mas a
Rui Rangel encontra-se indiciado, tal como a sua ex- com o objectivo de “divulgar e promover a dramaturgia”. GHFLVmRÀQDOVHUiYRWDGDSHOR&RQVHOKR*HUDOGD8&D
GH)HYHUHLUR6HVHFRQFUHWL]DU&ULVWLQD$OEXTXHUTXH
-mulher, Fátima Galante (também magistrada judicial), no A participação dos leitores e do público é gratuita.
será a primeira mulher a assumir o cargo que foi criado
âmbito de um inquérito do foro criminal, cuja tramitação
MiGHXD]RDFLQFRGHWHQo}HV5DQJHOTXHDVSLURXDSUHVLLara Palmeira – A estudante da Faculdade de Psi- há 11 anos, no âmbito do Regime Jurídico das InstituiGLUDR6SRUW/LVERDH%HQÀFDpVXVSHLWRGHWHUUHFHELGR cologia e de Ciências da Educação da Universidade de ções de Ensino Superior (RJIES), e irá substituir José
Página 20
«luvas» para proferir uma decisão judicial.
Coimbra (FPCE-UC), no âmbito do seu doutoramento, Luís Ferreira Afonso.
Sérgio Parreira – O meteorologista Sérgio Parreira
faleceu, a 25 de Fevereiro, em Coimbra, aos 94 anos de
idade. Comunicador nato, Sérgio Augusto aliava gosto
SHOD GLYXOJDomR FLHQWtÀFD j FRPSHWrQFLD FRP TXH VH
dedicou à meteorologia. O extinto trabalhou, por exemplo, no Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra
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Luís Represas vai dar concerto em Mangualde
No âmbito do evento “Sextas da Lua”, promovido pelo município
de Mangualde, o cantor Luís Represas irá actuar, no dia 23 de Fevereiro, pelas 21h30, no Auditório do Complexo Paroquial. Os bilhetes têm um custo de 10 euros e já se encontram à venda.
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Novo turno na PSA permite
contratar 225 trabalhadores
O Centro de Produção da PSA grupo das marcas Citroen, Peugeot
e Opel – sedeado em Mangualde,
vai pôr a funcionar um novo turno
a partir de abril, permitindo contratar cerca de 225 novos trabalhadores. Com esta decisão do grupo
francês a empresa volta à sua produção em três turnos.
Este novo turno chega depois
de um ano recorde, em que saíram

de Mangualde 53.600 carros, que
representa um aumento homólogo
de 7,8% e o “melhor desempenho”
dos últimos quatro anos, revelou o
grupo francês em comunicado.
“A abertura de mais uma equipa estava prevista somente para
final deste ano com o lançamento
do novo modelo, mas o sucesso do
Groupe PSA no segmento dos veículos comerciais ligeiros, faz com

Secretário de Estado visitou o centro de produção, na quinta-feira

que a terceira equipa se antecipe já
com as atuais gerações do Peugeot
Partner e do Citroën Berlingo, para
os quais Mangualde assegura o fim
de série desta geração”, referiu em
comunicado.
O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante
Dias, visitou o centro de produção
na passada quinta-feira, 25 de janeiro, e congratulou-se com as “boas
notícias”, garantindo que o Governo vai “continuar a apoiar não só a
PSA, mas o conjunto de empresas
que fornece a PSA, muitas delas
pequenas e médias empresas do
distrito de Viseu e em particular do
concelho de Mangualde, porque são
elas também importantes na produtividade e no sucesso da PSA-Mangualde”.
A fábrica de Mangualde da PSA
- produziu mais de 53 mil veículos
em 2017, o que corresponde a um
crescimento de 7,8% em relação a
2016.
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É bom que se tenha
“
tido a experiência que

tive, tal como a teve o
primeiro-ministro e tiveram
vários membros do
Governo e parlamentares.
Essa experiência é
fundamental. Nunca
percebi, aliás, como era
possível ser-se político
nacional sem se ter
experiência autárquica.

”

Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República

Cada um de nós tem
“
que ser turista na sua
própria cidade.
”

Jorge Sobrado
Vereador da Cultura da Câmara de Viseu

O Governo vai
“
“continuar a apoiar

não só a PSA, mas o
conjunto de empresas
que fornece a PSA, muitas
delas pequenas e médias
empresas do distrito de
Viseu, porque são elas
também importantes na
produtividade e no sucesso
da PSA-Mangualde”.

”

Eurico Brilhante Dias
Secretário de Estado da Internacionalização

Olhamos para o
“
movimento associativo

como um pilar
fundamental para a
coesão social e territorial,
ao mesmo tempo
que respeitamos a
independência criativa
e a capacidade de
organização das suas
estruturas e dirigentes.

”

José António Jesus
Presidente da Câmara de Tondela

GNR distribui calendário
com mensagem anti burla
à população idosa
Um calendário com a frase ‘Juntos Pela Sua Segurança’, a imagem de uma
pessoa idosa e o contacto telefónico da Guarda Nacional Republicana - 2018 – é
o novo projeto conjunto da GNR e da EDP Distribuição, para alertar, sobretudo
a população mais idosa, para a necessidade de se precaverem contra as burlas
relacionadas com a cobrança ilegal de serviços prestados pela EDP.
Elementos da GNR andam, por estes dias, de porta em porta e em locais
estratégicos das aldeias e vilas, a distribuir o calendário para 2018. Na quarta-feira, 24 de janeiro, decorreu uma campanha de distribuição no Largo da Feira
Semanal de Santa Comba Dão.
Nos últimos anos têm vindo a crescer as queixas contra pessoas que se fazem
passar por cobradores da EDP e na verdade a EDP não cobra nada porta à porta.
Depois da presença de agentes de GNR num contacto pessoal a alertar para essa
realidade, nomeadamente, em lugares mais isolados do território, este ano os
militares vão ao terreno acompanhados de um calendário que de preferência
deve ficar pendurado de forma visível.
“A grande visibilidade que este artigo (calendário) tem no interior das residências, torna mais fácil, em casos de emergência, o acesso aos contactos da
GNR (colocados no próprio calendário), que poderão ser determinantes no
apoio e na garantia da segurança desta faixa etária”, adianta a GNR em comunicado.
A Guarda Nacional Republicana em parceria com a EDP Distribuição, vai
assim distribuir em todo o território nacional 50 mil calendários no sentido de
“reforçar a proximidade à população mais idosa, alertando para a prevenção de
burlas relacionadas com a cobrança ilegal de serviços prestados pela EDP Distribuição”.
EA
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EVENTOS
Viseu
Teatro Viriato: Música com Ricardo Toscano e
João Paulo Esteves da Silva, saxofone e piano, sexta-feira, 2 de fevereiro, às 21h30; Auditório da Igreja da
Paróquia de Coração de Jesus: Noite de Fados Solidária comemorativa do 59º aniversário da Paróquia, sábado, 3 de fevereiro, às 21h15, com as vozes de Gloria
Paiva, Jorge Novo e Belarmino Santos, guitarra portuguesa com Mike Martins e José Costa, e Belarmino
Santos na viola de fado; Auditório Mirita Casimiro:
Concerto de Mico da Câmara Pereira integrado nas
comemorações dos 30 anos de carreira do fadista, sábado, 3 de fevereiro, às 21h30.
	Sátão
Cineteatro Municipal de Sátão: Espetáculo de
música e revista ‘Ó Zé bate o Pé’, sexta-feira, 2 de fevereiro, às 21h30, com os atores Luís Aleluia, Maria
Tavares, Álvaro Faria, Fátima Couto e Bárbara Santos
Tondela
ACERT: XVII Festival Musidanças, 2 e 3 de fevereiro, da Zoomusica e Cadeira Amarela, sobre o tema
‘Solidariedade, Tradição e Urbanidade’. Concertos vários artistas.
Mangualde
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde: Lançamento do livro ‘Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia’, sábado, 3 de fevereiro, às 11h. Um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e, também, uma forma de comemorar e
celebrar Mangualde, editado pela Câmara Municipal
de Mangualde e pela ArqueoHoje.
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yLIVE&LOUD!

HARDMETALFEST
18.01.06 - C.C. Santo André, Mangualde
"vb.
É difícil falarmos de festivais em Portugal sem
mencionar o HMF de Mangualde, evento que
marca certamente a abertura do novo ano para
muitos A celebrar os seus 24 anos, contou mais
uma vez com um cartaz recheado de nomes
fortes. Apesar de tudo, a abertura deu-se com
uma prestação um tanto aborrecida dos Rotten
Rights. Durante praticamente todo o concerto
a banda pareceu estar a fazer um favor em tocar, com excepção do guitarrista Robert Shore
e do baterista Fábio "Mindloss" Loureiro, que se
esforçaram para trazer algum ânimo ao palco.
A fraca prestação aliada a uma sonoridade que
pouco ou nada difere de outras bandas do gene.
ro e um público disperso, não foi de facto o melhor início. A situação alterou-se com a subida
ao palco dos AntiVoid, com um concerto maisapelativo, bem mais energético e convincente
As músicas sucedem-se sem quase nenhuma
interrupção e com direito a uma coveí dos Ena
Pá 2000, com a pitada de sujidade que os AntiVoid fazem questão de acrescentar. Finalmente
a fasquia tinha subido, prometendo manter-se
com os Bleeding Display No entanto, o con
certo foi marcado por inúmeros problemas
técnicos que inevitavelmente afectaram a performance. Ainda assim, com uma atitude "sem
tretas", o vocalista Sérgio Afonso manteve o
espirito, e juntamente com o resto da banda, lá
conseguiram dar a volta a uma situação difícil
Sem "chorinhos", foi o primeiro grande concerto da noite. Dificilmente alguém que frequente
concertos em solo nacional não terá visto já os
Revolution Within — são actuações que parecem fabricadas em série, e Mangualde não foi
excepção à regra Vimos o mesmo concerto de
sempre, o que no entanto não lhes tira o valor e a
qualidade. A verdade é que os Revolution Within
sabem bem como fazer render o público. Com o
avançar da noite, subiram ao palco os lisboetas

•
Irae, cujo alinhamento explorou o último lançamento, «Crimes Against Hurnanity», embora de
forma um pouco mais limpa a nivel de sonoridade. Em altura nenhuma se despe a crueza típica
dos lrae, no entanto, que se fez sentir durante
todo o concerto. Rapidamente subiram ao palco
os Holocausto Canibal com o novo vocalista Ricardo Orca, que à semelhança do que se passou
em Revolution Within, conseguiu que o público
respondesse euforicamente aos incentivos da
banda. Os checos Panychida inauguraram os
nomes internacionais desta edição do Hardmetalfest com uma actuação questionável. Talvez
pela sonoridade folk metal, não se enquadraram
propriamente no espirito do festival, levando a
uma longa e maçadora espera pelos holandeses Picture, cuja vitalidade do vocalista Ronald
van Prooijen faz inveja a qualquer jovem. Um
clássico do heavy metal/hard rock, a banda fez
justiça ao seu legado, com uma prestação inesperadamente intensa da parte do mencionado
vocalista, que euforicamente saltava e deslizava
pelo palco, sempre muito conversador e próximo
do público. É impossível não invejar o homem,
quando se pendura perto dos holofotes já no fim
do concerto, e não nos sentirmos também urna
cambada de preguiçosos. Em seguida os Tokyo
Blade, mantendo a sonoridade clássica mas
cujo concerto acabou por ser muito mais curto
do que se esperava. Pareceu, para quem estava
presente, urna actuação um pouco a despachar,
não deixando de ser boa, mas com algumas
talhas na setlist. Uni dos momentos chave foi
a dedicatória da música «Warrior Of The Rising
Sun» a Fernando Monteiro, figura bem conhecida dos festivais portugueses, que faleceu há
algumas semanas. Na setlist constaram temas
conto «Heaven Is Heti), e, claro, «Night Of The

ACID REIG

PICTURE

TOKYO BLADE
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Blade», que fizeram as delícias do público. Não tardou até que os "brexit
idiots", nas palavras do seu vocalista Howard "H" Smith, os Acid Reign,
subissem ao palco para acabar com o que restava do fôlego dos fãs.
Responsáveis pelo concerto da noite, que muitas vezes roçou um espectáculo de stand-up, foi impossível ficar indiferente às acrobacias em
Palco, desde saltos a correrias frenéticas levadas a cabo por todos os
membros da banda. Se estávamos a espera de uns Acid Reign ainda em
recuperação do longo hiato, saírnos de lá agradavelmente surpreendidos
com a energia furiosa dos ingleses. Após um concerto tão avassalador
como o anterior, os God Macabre trataram de dar o golpe final, mais lento e pungente. A mítica banda de death metal sueca não precisou de tornar o palco num recreio, servindo-se de dilacerantes ríffs e de uma presença em palco tremenda, e regalaram-nos com uma verdadeira lição de
death metal como não se via há algum tempo. O encerramento da noite.
jã longa, foi entregue aos locais Zurrapa que puseram os sobreviventes
do frio e do cansaço a dançar num desfile de versões humorísticas de
clássicos do rock português e estrangeiro. [Marta Louro]
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a atuação da banda "On DaRocks". No domingo, dia
21, a Alcatuna solenizou uma missa em honra de
São Vicente, seguindo-se um encontro de tunas com
as atuações do Grupo de Cavaquinhos de Vilar de
Besteiros, da Tuna de Orgens e terminando com a
atuação da tuna anfitriã.

LOTAÇAO ESGOTADA NO 18.2 ANIVERSARIO DA
ALCATUNA
Centenas de pessoas marcaram presença, no fim de
semana, 20 e 21 de janeiro, nas comemorações do
18.° aniversário da Alcatuna. Presente na cerimónia,
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, enalteceu o trabalho desenvolvido pela
tuna de Alcafache, que tem representado a freguesia
e o concelho de Mangualde em Portugal e alémfronteiras.
As comemorações começaram no sábado, dia 20,
num jantar convívio com lotação esgotada, onde cerca
de 200 pessoas preencheram o recinto, Seguiu-se
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AGENDA
ALCAFACHE BIKE DAY
18 DE FEVEREIRO
LANÇAMENTO DO LIVRO "MANGUALDE DESDE O
PÓS II GUERRA MUNDIAL"
3 DE FEVEREIRO - 11H00
SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE
LUÍS REPRESAS
23 DE FEVEREIRO - 21H30
AUDITÓRIO DO COMPLEXO PAROQUIAL DE
MANGUALDE
DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS DOS
JARDINS DE INFÂNCIA
9 DE FEVEREIRO - 10H00
RUAS DA CIDADE
BAILE DE CARNAVAL - DESPORTO SÉNIOR
9 DE FEVEREIRO - 14H30
CASA DA CULTURA ABRUNHOSA A VELHA
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE AJUDA A DINAMIZAR
E ALARGAR A PRÁTICA DESPORTIVA NO CONCELHO
CONTRATOS-PROGRAMA
ASSINADOS COM NOVE CLUBES/

ASSOCIAÇÕES
Foram celebrados, na passada quinta feira, dia 25 de
janeiro, os Contratos-Programa de Desenvolvimento

Desportivo entre o Município de Mangualde e diversos clubes/associações do concelho. Estes contratos
programa visam dinamizar e alargar a prática desportiva nas modalidades de Futebol, Futsal, BTT, Atletismo,
Damas, Snooker, Squash, Xadrez, Ténis de Mesa e
Pesca Desportiva.
O objetivo destes contratos-programa é proporcionar
às instituições condições para a prática de uma atividade desportiva equilibrada e sustentada, com um
orçamento de ano para ano cada vez mais próximo
das receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência da Câmara Municipal.
Ao todo, foram assinados contratos-programa com
nove clubes/associações: Casa do Povo de Mangualde, Gigantes Sport Mangualde, Os Ciências - Associação Cultural e Desportiva, Clube de BTT Azuribike
Mangualde Team, Grupo Desportivo de Mangualde,
Centro Recreativo e Cultural de Santo André, Moimenta do Dão Futebol Clube, Estrela do Mondego
Futebol Clube e Pedreles Beira Dão Clube.
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OBRA AJUDA A
RECONSTITUIR E
INTERPRETAR A
HISTÓRIA RECENTE DE
MANGUALDE
Será lançado, a 3 de fevereiro, o livro "Mangualde
desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015).
Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma
obra de João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco
com coordenação de António Tavares. A sessão
terá início às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende
contribuir para um melhor conhecimento e para uma
compreensão acrescida da evolução de Mangualde localidade, concelho e região - nas últimas décadas
do século XX até aos nossos dias. Trata-se de
uma proposta que visa reconstituir e interpretar
a história recente de Mangualde que interesse a
diversos públicos, mas sem ignorar as exigências da
historiografia que predomina na atualidade nos países
com regimes democráticos ou demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca
do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela
Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
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JOÃO AZEVEDO REELEITO PRESIDENTE DO
CONSELHO DA REGIÃO
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, foi reeleito Presidente do Conselho da
Região. A reunião aconteceu na manhã do dia 17 de
janeiro, no auditório da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e
contou com a presença do Ministro do Planeamento
e lnfraestruturas, Pedro Marques, bem como do
Secretário de Estado para o Desenvolvimento e
Coesão, Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança
novamente depositada em si pelos seus pares
e demais conselheiros, enaltecendo também "a
amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC. Fez, ainda, um "balanço muito
positivo" do passado, frisando "com agrado que a
CCDRC utiliza este órgão político de Governação
Regional para apresentar projetos estruturantes para
a região", dando os exemplos do projeto regional
do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre outros.
"Nesse contexto agiu com transparência, ouviu
elogios, críticas, mas envolveu os atores da Região",
acrescentou.

Além da eleição dos membros do Conselho
Regional e do Conselho Económico-Social (CES),
nesta primeira reunião pós-autárquicas foi ainda
apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO
CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco
desafios ao Conselho Regional, salientando o
"papel relevante" do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes.
Desde logo a aposta nas empresas, apontando o
desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta
a região. Os fundos europeus devem, segundo o
Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais
adequada à situação específica dos territórios, das
suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas
disponíveis para a Educação no Programa
Operacional Regional, "escassas face às
necessidades da região". Em terceiro lugar, defende
a necessidade de aumentar as verbas destinadas

aos centros urbanos de menor dimensão e sua
regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com
a necessidade de "participação com autonomia"
de autarquias, universidades, empresas e demais
parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que
são prioridade para a região Centro e em relação aos
quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do
IC 6 e da Linha da Beira Alta, que já está em fase de
obra.
Em suma, João Azevedo apela à descentralização,
à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também,
autonomia para que os municípios da região Centro
possam resolver os problemas de forma integrada,
não negando responsabilidades acrescidas, mas
defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da
melhoria das condições de vida das populações.
CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO
ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os
nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para as VicePresidências. Os lugares de vogal serão ocupados
pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo Mateus
(Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo
Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho EconómicoSocial (CES), também eleitos nesta primeira reunião
pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia
(Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui Marqueiro
(Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso
regional. O seu principal objetivo para o futuro passa
por "exigir a afirmação necessária da região, uma
região com todas as condições para ser a melhor
em todos os índices de atratividade económica e de
qualidade de vida".
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IIVMANGUALDE

ESCÂNDALO
NA U.F. DE
MOIMENTA DE
MACEIRA DÃO
E LOBELHE DO
MATO
FAZ DOIS ANOS QUE UM CASAL E
DOIS FILHOS, AQUELA DATA AINDA
MENORES, FORAM COLOCADOS NA
RUA DE UMA CASA CONSTRUÍDA
PELOS MESMOS
RESPONSÁVEL DA SEGURANÇA
SOCIAL, MARGARIDA MESSIAS,
ESTAVA PRESENTE E NADA FEZ
P. 09

JOÃO AZEVEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE FOI REELEITO PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL

A reunião aconteceu no dia 17 de janeiro, no
auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e
contou com a presença do Ministro do Planeamento
e lnfraestruturas, Pedro Marques, bem como do
Secretário de Estado para o Desenvolvimento e
Coesão, Nelson de Souza.

V P.04

CARNAVAL EM
MANGUALDE

PSA PREPARA TERCEIRO
TURNO

CARNAVAL EM QUI NTELA DE
AZURARA E DESFILE DAS CRIANÇAS

A PARTIR DE ABRIL A PSA IRÁ
AVANÇAR PARA UMA TERCEIRA
EQUIPA E CRIAR 225 NOVOS POSTOS
DE TRABALHO
P.05

7 Datas e programas páginas interiores

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY
Serviços Nacionais e Internacionais

Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - - 967011696
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

Telem. 914 036 037

4r,

Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES

Página 33

Renascimento
A34

ID: 73482922

01-02-2018

Meio: Imprensa

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 24,50 x 15,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE
MANGUALDE PROCURA COMBATER POBREZA E
EXCLUSÃO SOCIAL
ELEITOS MEMBROS DO NÚCLEO
EXECUTIVO 2018/2020 EM
REUNIÃO DESCENTRALIZADA
Realizou-se na passada terça-feira, dia 23, a reunião
descentralizada do Conselho Local de Ação Social
de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu

na sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em
Abrunhosa-a-Velha, contou com a presença de Maria
José Coelho, Vereadora do Município de Mangualde
e Presidente do CLASM, dos parceiros membros do
CLASM e dos Presidente e Tesoureiro da Junta de
Freguesia de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu na sequência da

descentralização encetada anteriormente, teve
como objetivo aproximar os parceiros das realidades
locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades
do território, tendo em atenção a demografia, o
envelhecimento, a baixa natalidade e os seus
recursos. Teve ainda como objetivo dar a conhecer as
respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos
a eleição dos membros do Núcleo Executivo para
2018/2020, onde foi aprovada, por unanimidade, a
sua constituição: Câmara Municipal de Mangualde,
ISS - Serviço Local de Mangualde, Centro
Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde,
Junta de Freguesia de Mangualde e Agrupamento
de Escolas de Mangualde. Foi também apresentado
o relatório de atividades do projeto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei, e o relatório anual de
2017 da Entidade Coordenadora Local de Parceria,
Obra Social Beatriz Pais, apresentado igualmente pela
equipa do CLDS 3G.
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LIGAÇAO A REDE
PÚBLICA DE
SANEAMENTO NA RUA
DE S. DOMINGOS EM
CUNHA BAIXA CAUSA
INDIGNAÇÃO
O município de Mangualde, notificou um munícipe
residente na Rua de S. Domingos em Cunha
Baixa, para proceder ao pagamento de 369 euros,
relativos à ligação do seu prédio à rede pública de
saneamento.
O munícipe, ficou indignado com o valor e com
a obrigação que lhe estão a impor, uma vez que,
naquela localidade não existe ETAR, sendo que os
esgotos são ligados a uma fossa principal que está
rota, correndo o que se encontra no seu interior para
uma barroca localizada junto da casa deste munícipe
e outros. No inverno e porque a barroca leva água o
problema não é muito sentido, mas no verão, o cheiro
é nauseabundo.
Depois, este munícipe põe ainda em causa a ligação,
uma vez que a rede de esgoto junto ao seu prédio é
muito superficial e após a ligação, para que o mesmo
não retorne para o interior da habitação, é necessário
que o proprietário adquira uma bomba, para então
ser possível despejar o esgoto na rede pública de
saneamento.
Pergunta-se este munícipe, se com tantas
deficiências no sistema, será justo cobrarem este
valor.
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REGIÃO CENTRO EM BRUXELAS PARA DEFENDER OS
INTERESSES DO TERRITÓRIO
JOÃO AZEVEDO, VICE-PRESIDENTE DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO
LAFÕES, SUBLINHOU A IMPORTÂNCIA DA
REPROGRAMAÇÃO DO PORTUGAL2020,
DAS PRIORIDADES PARA O PORTUGAL2030,
DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, DO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DAS FLORESTAS E
DO SETOR PRIMÁRIO.
A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a
Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra e a
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da
Estrela reuniram durante a manhã do passado dia 30

de janeiro, em Bruxelas, com o Comissário Europeu
Carlos Moedas para defender a região e os seus
habitantes.
João Azevedo, Vice-presidente da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões e Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, refere que se tratou
de "uma reunião de trabalho, de análise e de reflexão
de tudo o que se passa na região, olhando bem para
aquelas que são as prioridades e as preocupações
das pessoas que nela habitam e trabalham'. O
autarca destaca os seguintes temas desta reunião
de trabalho: "Abordamos a importância do período
de reprogramação do Programa Comunitário
PortugaI2020, das prioridades e propostas para
o PortugaI2030, as infraestruturas rodoviárias,
nomeadamente o IP3, e também o IC12, IC6 e outros
eixos importantes que estão por resolver, a águas
e o abastecimento às populações mas também ao
setor primário. Porque o setor primário sem um bom
abastecimento de água não é competitivo:'
Foi ainda laçado o repto para o Comissário Europeu
Carlos Moedas vir, a curto prazo, visitar a região, ao
qual o Comissário respondeu afirmativamente.
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LUIS REPRESAS E
PROTAGONISTA EM
MAIS UMA EDIÇÃO DE
"SEXTAS DA LUA"
A próxima edição do "Sextas da Lua" será protagonizada
por Luís Represas. O concerto, agendado para as 21h30
do dia 23 de fevereiro, terá lugar no Complexo Paroquial
de Mangualde.
Luís Repesas fundou, em 1976, a banda Trovante,
juntamente com João Gil, João Nuno Represas, Manuel
Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos
mais influentes da música popular portuguesa. Em 1992,
os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua
carreira a solo. Também a solo o artista tem conquistado
muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por
muitos fãs.
Os bilhetes têm um custo de 10 euros e encontram-se
à venda na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na
Papelaria Adrião, no Complexo Paroquial de Mangualde e
em Bol — Bilheteira Online.
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SECRETÁRIO DE ESTADO DA
INTERNACIONALIZAÇÃO EM VISITA A ~GUALDE
EU RICO BRILHANTE DIAS
CONHECEU PSA, LEAR E
MAVIVA
Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da
Internacionalização, esteve no passado dia 25 de

janeiro, no concelho de Mangualde. O Centro de
Produção da PSA, LEAR e MAVIVA foram alguns
dos espaços visitados, acompanhado sempre pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
Em abril, o Centro de Produção da PSA de Mangualde
terá um novo turno, o que permitirá contratar cerca

de 225 novos trabalhadores. O Secretário de Estado
congratulou-se com as "boas notícias", garantindo
que o Governo vai "continuar a apoiar não só a PSA,
mas o conjunto de empresas que fornece a PSA,
muitas delas pequenas e médias empresas do distrito
de Viseu e em particular do concelho de Mangualde,
porque são elas também importantes na produtividade
e no sucesso da PSA-Mangualde". "Esta fábrica tem
futuro", acrescentou.
Recorde-se que a fábrica de Mangualde da PSA grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu
mais de 53 mil veículos em 2017, o que corresponde
a um crescimento de 7,8% em relação a 2016.
Brilhante Dias, também visitou o Grupo NorteAmericano LEAR (componentes automóveis) e a
empresa Espanhola MAVIVA (logística), que se estão
a instalar em Mangualde, na sequência do novo
modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde,
"K9".
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VILA NOVA DE ESPINHO
TERÁ NOVO LARGO
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, esteve no centro da aldeia de Vila Nova
de Espinho, onde será construído um novo largo.
Acompanhado de António Monteiro, Presidente da
Junta de Freguesia de Espinho, visitou as obras
de limpeza e regeneração do local, onde as casas
devolutas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro
e que constituem um perigo para a população estão a
ser demolidas.
Esta é uma intervenção conjunta da Câmara Municipal
de Mangualde e da Junta de Freguesia de Espinho
e que, graças à generosidade dos proprietários que
cederam estas habitações para domínio público,
permitirá construir um novo largo que poderá ser
utilizado por todos
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Em fevereiro de 2015 escrevi a crónica infra. Em 2017, a cupidez do mesmo autarca criou um
"incidente" que exigiu a intervenção da CCDR C para sua resolução, afastando da presidência o amigo
com quem se passeava de braço dado nos eventos vínicos do Mercado 2 de Maio, José Morgado,
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, que foi a escolha de seus pares, e por Almeida
Henriques tão acintosamente contestado...
Achámos curial ir ao arquivo buscar este texto para avivar memórias curtas e bem percebermos o
quilate dos protagonistas de sempre. Aqui fica...
De derrota em derrota
O caso AH - CIM é paradigmático da postura mantida pelo autarca de Viseu face aos concelhos do
distrito e, nomeadamente, perante os 14 municípios integradores da Comunidade Viseu Dão Lafões.
Já é conhecido pelo "autarca-eucalipto", no seu afã insaciável de secar tudo em seu redor, sem olhar a
meios e num aparente desrespeito pela ética e pelos seus congéneres.
Retrocedendo alguns meses, todos temos presente o desejo feroz e ilegítimo de AH em ser presidente
da CIM. Mesmo contando apenas com o apoio de 5 em 14 autarquias (hoje seriam 4... pois decerto
Tondela lhe viraria costas!).
João Azevedo, presidente do município de Mangualde e à época presidente da Federação distrital do
PS, recusou o que AH tanto almejava e, a direcção eleita passa a ser: José Morgado - Vila N. Paiva;
Fernando Carneiro - Castro Daire e António Jesus - Tondela. Também no Planalto Beirão as coisas não
correram de feição, com Mário Loureiro - Tábua; Leonel Gouveia- S. Comba Dão; Rogério Abrantes Carregal do Sal; António Jesus - Tondela e José Norte - Mortágua.
Esperneando, barafustando, ameaçando com o tribunal Administrativo, AH, vencido mas não
convencido, sintonizou-se em estado de hibernação, a cozer sua refluente ira.
Com Cota à cabeça, tenta ainda e ao menos a presidência da Assembleia da CIM. Fruto de uma
estratégia gizada entre o PS e o CDS, o empresário da Controlvet foi derrotado por Acácio Pinto, do
PS.
Os meses passam-se. AH quer a todo o custo tirar a sede da CIM de Tondela. Para o efeito, a
Assembleia Distrital cede o espaço da Casa do Adro, em Viseu. Estabelece os seus contactos. Constrói
as suas pontes. José Morgado, inicialmente mostra-se sensibilizado para esta mudança. Talvez a
ADDLAP tenha tido alguma influência nesse pendor.
Já este ano, realiza-se uma reunião de autarcas socialistas integrantes da CIM. A tese da mudança é
liminarmente chumbada. Porém, aceitam as instalações, numa excelente faena que fez soar o passo
doble. Aguiar da Beira e o seu presidente, o independente Joaquim Bonifácio, está com esta decisão.
Agora, na reunião geral, AH ficou a saber que só há dois autarcas favoráveis à deslocalização da sede
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de Tondela para Viseu: ele próprio e Alexandre Vaz, do Sátão. São Pedro do Sul absteve-se, o que é
sempre uma cómoda posição.
Se as relações entre Ruas e Marta eram tensas, as agora estabelecidas entre AH e Jesus tensas são.
AH ao tentar trazer a CIM para Viseu, não percebeu - ou se percebeu, foi-lhe indiferente - que tal acto
geraria uma desconfortável derrota política do seu correligionário António Jesus, também vicepresidente da distrital do PSD. Estranhamente, os dois votos favoráveis à mudança tinham cor laranja,
tendo essa derrota política sido impedida, pelos autarcas rosa, num acto solidário.
É caso para dizer que com amigos como AH, ninguém precisa de inimigos para nada...
Rua Direita
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Nuno Moita eleito
vice-presidente do
Conselho Regional
do Centro

Nuno Moita foi eleito vice-presidente do Conselho
Regional do Centro

O presidente da Câmara de Condeixa, Nuno Moita,
foi eleito, recentemente, vice-presidente do Conselho
Regional do Centro, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Centro. Presidido pelo autarca de Mangualde, João Azevedo, que foi reconduzido no cargo.
este órgão conta com dois vice-presidentes, estando
Nuno Moita acompanhado por Fernando Caçoilo,
autarca de ilhavo.
"Entramos numa fase em que é necessário
começar a preparar o pós 2020 e, nesse sentido,
vamos trabalhar para, atempadamente, desenhar as
estratégias de desenvolvimento regional que melhor
cumpram os desígnios de todos e de cada município",
sublinha Nuno Moita.
A eleição decorreu na sede da CCDRC, em
Coimbra, com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e do secretário
de Estado para o Desenvolvimento e Coesão, Nelson
de Souza.
Naquela que foi a primeira reunião daquele órgão após as Autárquicas de 2017, foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030 e traçados os
objetivos para o futuro, que devem passar, anunciou
o Conselho Regional, por um maior ajustamento dos
Programas Operacionais Regionais às necessidades
específicas do território, por uma maior autonomia
dos municípios e pela concretização de investimentos estruturantes e prioritários para os quais já há
unanimidade.
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Workshops ajudam trabalhadores das IPSS de Mangualde a viver sem ansiedade
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Teve início esta segunda-feira, dia 29 de janeiro, no Centro Social Paroquial de Fornos de Maceira Dão,
o primeiro ciclo de workshops destinados a colaboradores/as das IPSS concelhias subordinado ao tema
"Como viver sem ansiedade". Esta é uma iniciativa da Rede Social de Mangualde em parceria com os
"5 sentidos", contando ainda conta com a participação de especialistas na área.
O principal objetivo destes workshops é a promoção da saúde junto destes/as colaboradores/as, que
têm apresentado uma elevada prevalência de problemas associados à saúde mental, particularmente
no âmbito da ansiedade e depressão. Por conseguinte, é de extrema importância que se desenvolvam,
no meio laboral, iniciativas inovadoras, interativas e apelativas, mas, principalmente, eficazes, no
sentido de reduzir esta tendência.
Os próximos workshops realizar-se-ão no Centro Social e Paroquial de Chãs de Tavares, Centro Social
e Cultural da Paróquia de Mangualde, Centro Paroquial de Alcafache, Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha e no Centro Paroquial de Cunha Baixa.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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"Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia" apresentado em Mangualde
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Foi lançado este sábado, dia 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial
(1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes
e Marcos Branco com coordenação de António Tavares. A sessão teve início pelas 11 horas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, dos autores João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco e do
coordenador António Tavares.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
5 Fevereiro, 2018
José Silva

Página 44

A45

PSA Mangualde apoia instituição de Celorico da Beira
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Fábrica de automóveis deu donativo de 5 mil euros
A fábrica de automóveis da PSA em Mangualde deu um donativo de 5 mil euros à Associação de Apoio
Social e Desenvolvimento de Galisteu e Vide-Entre-Vinhas (concelho de Celorico da Beira) depois de
esta instituição ter sido um dos 15 finalistas dos Prémios 2017 da fundação do grupo francês. A
cerimónia de entrega foi presidida pelo diretor da unidade, José Maria Covelo.
A PSA afirma que a Associação de Galisteu e Vide-Entre-Vinhas, apadrinhada por um colaborador da
unidade de Mangualde, "desenvolve atividades de apoio social a pessoas idosas e isoladas numa
região marcada pela elevada taxa de envelhecimento", tendo sido premiada com o projeto "TeleAssistência Plus", que pretende apoiar estes utentes com um acompanhamento diário 24 horas por dia
e que estes "se sintam acompanhados o que torna possível o retardamento da sua
institucionalização".
Os Prémios da Fundação PSA foram também atribuídos a 14 associações finalistas em Portugal,
França, Espanha, Brasil e Argentina, sendo que desde 2012, a entidade apoiou oito instituições no
nosso país, das quais cinco foram apadrinhadas por trabalhadores da PSA Mangualde.
2018-02-05 15:51:00+00:00
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História recente de
Mangualde editada em livro
D.R.

LANÇAMENTO Foi lançado no
passado sábado o livro "Mangualde desde o pós-Segunda
Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração Europeia”, uma obra de
João PauloAvelãs Nunes e Marcos Branco, com coordenação
de António Tavares.
A sessão decorreu no Salão
Nobre da Câmara de Mangualde e contou com a presença do
presidente da autarquia, João
Azevedo, dos autores e do coordenador do livro.
Aobra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para uma compreensão acrescida da evolução de
Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas décadas do século XX até aos nossos

João Azevedo marcou presença na apresentação do livro

dias. Trata-se de uma proposta
que visa reconstituir e interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos
públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que
predomina na actualidade nos
países com regimes democrá-

ticos ou demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio
historiográfico acerca do tempo
presente e é, também, uma forma de comemorar e celebrar
Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde
e pela ArqueoHoje. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Temperatura mínima deverá
atingir hoje os 3ºC negativos
Autoridades alertam para vafa de frio | P5

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,12 x 2,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DIÁRIO Nº 5435 6 DE FEVEREIRO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

GNR detém mulher por suspeita
de violência doméstica Vítima é o pai | P9

MARIA RITA ACTUA NA
FEIRA DE SÃO MATEUS
A 25 DE AGOSTO
Organização revelou ontem o primeiro nome do cartaz deste ano do certame.
Filha de Elis Regina promete encher o Campo de Viriato com samba Página 3
JOSÉ FONSECA

Intervenção Social
com três mil
atendimentos
Rede Local de Viseu | P3

Lançado livro
sobre história
recente do concelho
Mangualde | P8

Museu regista
aumento de 20%
nos visitantes
Caramulo | P7

Novo sistema de
mobilidade arranca
em Armamar
Transportes urbanos | P7

Escape Livre realiza
visitas encenadas
na cidade da Guarda
Centro histórico | P16

Selecção Sub-21
joga em Tondela
a 23 de Março
Futebol | P10

Pavilhão desportivo
inaugurado em
Santa Cruz da Trapa
São Pedro do Sul | P11

Álvaro Amaro
reeleito para
presidente dos ASD
Guarda | P9
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História recente de Mangualde editada em livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

06/02/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/28850

Foi lançado no passado sábado o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015).
Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes e Marcos
Branco, com coordenação de António Tavares.
A sessão decorreu no Salão Nobre da Câmara de Mangualde e contou com a presença do presidente
da autarquia, João Azevedo, dos autores e do coordenador do livro.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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História recente de Mangualde editada em livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

06/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae33be8f

Foi lançado no sábado, dia 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial
(1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes
e Marcos Branco com coordenação de António Tavares. A sessão teve início pelas 11 horas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, dos autores João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco e do
coordenador António Tavares.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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História de Mangualde revisitada em livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

06/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf41931c

Obra retrata percurso do concelho depois da Segunda Guerra Mundial
O livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015) - Estado Novo, Democracia e
Integração Europeia", da autoria de João Avelãs Nunes e Marcos Branco com coordenação de António
Tavares, teve sessão de lançamento lugar no Salão Nobre da Câmara de Mangualde.
A obra é um trabalho historiográfico que visa retratar a história evolutiva do concelho desde os
meados do século XX até à atualidade recente e contribuir para um melhor conhecimento do seu
passado. "Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e interpretar a história recente de
Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as exigências da historiografia que
predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou demoliberais abertos", acrescenta a
autarquia.
"Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015) - Estado Novo, Democracia e
Integração Europeia" é editado pela Câmara e pela ArqueoHoje.
2018-02-06 10:58:00+00:00
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Livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia",apresentado

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

06/02/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=27655

Livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo, Democracia e
Integração Europeia",apresentado
Posted by: Antonio Pacheco
6 de Fevereiro de 2018
43 Views
Foi lançado neste sábado, dia 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial
(1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes
e Marcos Branco com coordenação de António Tavares. A sessão decorreu a meio da manhã, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, dos autores João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco e do
coordenador António Tavares.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
Por:MM
6 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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História recente de Mangualde em livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

06/02/2018

URL: https://www.metronews.com.pt/2018/02/06/historia-recente-de-mangualde-em-livro/

Foi lançado este sábado, dia 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial
(1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes
e Marcos Branco com coordenação de António Tavares. A sessão teve início pelas 11 horas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, dos autores João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco e do
coordenador António Tavares.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
6 de Fevereiro de 2018
Redacção
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Peugeot/Citroen de Mangualde vai criar mais de 200 postos de trabalho
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a8125e58-d64c-4ea3-88e07e13b18d0348&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

A Peugeot/Citroen de Mangualde vai criar mais de 200 postos de trabalho para integrarem a 3ª equipa
de produção que arranca a 3 de Abril. O grupo PSA está a recorrer ao Instituto de Emprego e
Formação dos distritos de Viseu e também da Guarda, esta é uma notícia que agrada ao autarca de
Mangualde, João Azevedo que faz as contas a somar a estes mais de 200 empregos, no imediato o
concelho vai criar cerca de 400 novos postos de trabalho.
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"O Retrato de Ricardina" Amor que atravessa o tempo na Abadia de Espinho
(Mangualde)

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/02/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad979f3f

Em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e com a colaboração a Junta de Freguesia de
Espinho, a Casa das Palmeiras - Turismo Rural em Gandufe (Mangualde), empenhada em manter
vivos os valores culturais e a memória das gentes da freguesia de Espinho, realizará uma encenação
teatral baseada na obra "O Retrato de Ricardina". A iniciativa, que se realizará no dia 17 de fevereiro,
pelas 15h00, no largo da Abadia de Espinho, apresenta passagens do romance atribulado entre
Ricardina Pimentel e Bernardo Moniz, fazendo alusão aos usos e costumes da época com particular
atenção às diferenças entre classes sociais, muitas vezes impedimento de relacionamentos amorosos.
A ideia surgiu com a necessidade e urgência em despertar o interesse de turistas e visitantes para a
riqueza cultural da região centro. A partir das marcas que a literatura camiliana deixou no imaginário e
no orgulho das gentes da beira, a Casa das Palmeiras idealizou, preparou e levará a cabo uma
encenação teatral onde a matéria-prima é formada por recursos endógenos. Deste contacto entre a
literatura e o meio envolvente, pretende-se alcançar um produto turístico de excelência que cruza
habilmente elementos do património material e imaterial existente na freguesia de Espinho.
7 Fevereiro, 2018
José Silva

Página 54

A55

Novo furgão da PSA pagará portagem como classe 1

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

08/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=46ab1f08

20:47
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou esta quinta-feira o presidente da câmara local,
com base numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam
desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e
das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
Por Lusa

Página 55

A56

Autarca de Mangualde diz que novo furgão da PSA pagará portagem como classe 1

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

08/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77dcec69

2018-02-08 20:04
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo. "Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa,
revelando que essa garantia lhe foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de
negociações que decorriam desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da
Economia e do Planeamento e das Infraestruturas. O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente
pelo nome de código K9, que será produzido pela PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de
Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com idênticas características de outras marcas "irão contar
como classe 1 e pagar menos" de portagem ainda em 2018, adiantou o autarca. O socialista João
Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do Conselho Regional do
Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre deste ano. "Esta é uma
decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam neste tipo
de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no emprego e na
economia", acrescentou. O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em
Lisboa, que se o modelo de pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos
poderá estar em causa o investimento na fábrica de Mangualde. Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA
para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão comercial poderá chegar a um máximo de
produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20% no âmbito nacional, em 2019. Com o
modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída na classe
dois e assim pagará mais pelas portagens. Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o
veículo em Portugal. Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na
fábrica de Mangualde, o mesmo responsável respondeu afirmativamente. "Não queremos nenhuma
exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
Lusa
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Encenação teatral baseada
na obra “O Retrato de
Ricardina” em Mangualde
D.R.

Os caminhos que Ricardina percorreu na freguesia de Espinho

MANGUALDE Em parceria
com a Câmara e com a colaboração da Junta de Freguesia de
Espinho, a Casa das Palmeiras
- Turismo Rural em Gandufe,
empenhada em manter vivos
os valores culturais e a memória das gentes da freguesia de
Espinho, realizará uma encenação teatral baseada na obra
“O Retrato de Ricardina”.
A iniciativa realiza-se no dia
17 de Fevereiro, pelas 15h00, no
Largo da Abadia de Espinho, e
apresenta passagens do romance atribulado entre Ricardina Pimentel e Bernardo Moniz, fazendo alusão aos usos e
costumes da época com particular atenção às diferenças entre classes sociais, muitas vezes
impedimento de relaciona-

mentos amorosos.
A ideia surgiu com a necessidade e urgência em despertar
o interesse de turistas e visitantes para a riqueza cultural da
Região Centro.Apartir das marcas que a literatura camiliana
deixou no imaginário e no orgulho das gentes da beira, a
Casa das Palmeiras idealizou,
preparou e levará a cabo uma
encenação teatral onde a matéria-prima é formada por recursos endógenos.
Deste contacto entre a literatura e o meio envolvente, pretende-se alcançar um produto
turístico de excelência que cruza habilmente elementos do
património material e imaterial
existente na freguesia de Espinho. |
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Autarca diz que novo furgão da PSA pagará portagem classe 1

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ECO - Economia Online

Data Publicação:

08/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=18df74ef

2018-02-08T20:16:35Z
Governo informou a câmara de Mangualde de que o furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em
Mangualde vão pagar portagens como veículos da classe 1.
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi esta quinta-feira comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que
decorriam desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do
Planeamento e das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens. Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria
vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
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Governo altera portagens e segura grupo PSA em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Euronews Online

Data Publicação:

08/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f12dd634

O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde, e as congéneres de diferentes marcas,
irão pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou esta quinta-feira o presidente da câmara
local, com base numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam desde a
semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e das
Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas, "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada em Lisboa,
que se o modelo de pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar
em causa o investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
2018-02-08 21:46:00
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O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo. "Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa,
revelando que essa garantia lhe foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de
negociações que decorriam desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da
Economia e do Planeamento e das Infraestruturas. O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente
pelo nome de código K9, que será produzido pela PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de
Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com idênticas características de outras marcas "irão contar
como classe 1 e pagar menos" de portagem ainda em 2018, adiantou o autarca. O socialista João
Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do Conselho Regional do
Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre deste ano. "Esta é uma
decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam neste tipo
de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no emprego e na
economia", acrescentou. O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em
Lisboa, que se o modelo de pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos
poderá estar em causa o investimento na fábrica de Mangualde. Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA
para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão comercial poderá chegar a um máximo de
produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20% no âmbito nacional, em 2019. Com o
modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída na classe
dois e assim pagará mais pelas portagens. Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o
veículo em Portugal. Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na
fábrica de Mangualde, o mesmo responsável respondeu afirmativamente. "Não queremos nenhuma
exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
Lusa
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O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam
desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e
das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
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Empresa alerta para os riscos no investimento caso a viatura seja considerada de classe 2
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou o presidente da câmara local, com base numa
informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo, revelando que essa garantia lhe foi comunicada
pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam desde a semana
passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e das
Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre deste
ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA tinha alertado, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
2018-02-08 20:50:00+00:00
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Este artigo é sobre Viseu. Veja mais na secção Local.
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam
desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e
das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
8 fev 2018 20:07
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Autarca de Mangualde evoca acordo com governo para tornar veículo mais competitivo.
Por Correio da Manhã
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou esta quinta-feira o presidente da câmara local,
com base numa informação do Governo.
"Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam
desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e
das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
"Não queremos nenhuma exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
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O mesmo será aplicado a carrinhas idênticas de outras marcas que também irão pagar menos nas
portagens. O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, disse esta noite à TSF que recebeu
garantias do Governo de que a nova carrinha comercial que vai ser fabricada pelo Grupo PSA, com
uma altura que ultrapassa 1,10 metros de altura, vai pagar portagens como veículo de classe 1. O
mesmo irá acontecer a carrinhas idênticas, de outras marcas, que assim irão pagar menos portagens.
O autarca considera que esta é uma excelente notícia para todos e que deverá entrar em vigor ainda
no primeiro semestre deste ano. O diretor-geral da PSA tinha alertado esta quinta-feira em
conferência de imprensa que a empresa não poderia manter a fábrica em Mangualde sem esta
alteração à classe do novo veículo, ainda conhecido apenas com o nome de código: K9.
TSF
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O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde e as congéneres de diferentes marcas irão
pagar portagens como veículos da classe 1, assegurou hoje o presidente da câmara local, com base
numa informação do Governo. "Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa,
revelando que essa garantia lhe foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de
negociações que decorriam desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da
Economia e do Planeamento e das Infraestruturas. O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente
pelo nome de código K9, que será produzido pela PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de
Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com idênticas características de outras marcas "irão contar
como classe 1 e pagar menos" de portagem ainda em 2018, adiantou o autarca. O socialista João
Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do Conselho Regional do
Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre deste ano. "Esta é uma
decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam neste tipo
de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no emprego e na
economia", acrescentou. O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em
Lisboa, que se o modelo de pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos
poderá estar em causa o investimento na fábrica de Mangualde. Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA
para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão comercial poderá chegar a um máximo de
produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20% no âmbito nacional, em 2019. Com o
modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída na classe
dois e assim pagará mais pelas portagens. Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o
veículo em Portugal. Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na
fábrica de Mangualde, o mesmo responsável respondeu afirmativamente. "Não queremos nenhuma
exceção, queremos é que a regulamentação mude", afirmou.
Lusa
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Grupo automóvel francês tinha alertado hoje, em Lisboa, que se o modelo de pagamento das
portagens se mantivesse anexado à altura dos veículos (classe 2) o investimento na fábrica
portuguesa estaria em causa
O furgão comercial fabricado pelo grupo PSA em Mangualde, bem como os congéneres de diferentes
marcas, vai pagar portagens como veículo da classe 1, assegurou o presidente da câmara local, nesta
quinta-feira, com base numa informação do Governo.
Esta é uma excelente novidade", disse João Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe
foi hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam
desde a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e
das Infraestruturas.
O furgão comercial ligeiro, denominado atualmente pelo nome de código K9, que será produzido pela
PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde, distrito de Viseu, e as viaturas com
idênticas características de outras marcas "irão contar como classe 1 e pagar menos" de portagem
ainda em 2018, adiantou o autarca.
O socialista João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no cargo de presidente do
Conselho Regional do Centro, salientou que tal medida deverá entrar em vigor no primeiro semestre
deste ano.
Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", acrescentou.
O grupo automóvel PSA alertou hoje, em conferência de imprensa, em Lisboa, que se o modelo de
pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos poderá estar em causa o
investimento na fábrica de Mangualde.
Alfredo Amaral, diretor-geral da PSA para o comércio em Portugal, explicou que o futuro furgão
comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
Com o modelo atual de portagens, esta viatura, por ter mais de 1,10 metros de altura, será incluída
na classe dois e assim pagará mais pelas portagens.
Por isso, segundo Alfredo Amaral, a PSA não iria vender o veículo em Portugal.
Quando questionado sobre se esta situação coloca em perigo o investimento na fábrica de Mangualde,
o mesmo responsável respondeu afirmativamente.
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O Governo diz estar a negociar com a Brisa às alterações nas portagens. Esta é a resposta do ministro
das Infraestruturas ao grupo PSA que tem marcas como a Peugeot, a Citroen e a Opel e que ameaçou
reduzir o investimento na fábrica de Mangualde devido aos custos com as portagens.
Declarações de Almeida Henriques, Pres. CM de Viseu.
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O presidente da Câmara de Mangualde disse esta noite à TSF que recebeu garantias do Governo de
que a nova carrinha comercial que vai ser fabricada pelo grupo PSA será considerada um veículo de
classe 1.
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Aberta exceção a viaturas com mais de 1,10 metros de altura
Grupo PSA
partilha
O furgão comercial ligeiro, com nome de código K9, que será produzido pelo grupo PSA (Peugeot,
Citroen, DS e Opel) na fábrica de Mangualde vai contar como classe 1 e pagar menos de portagem
ainda em 2018, apesar das características (tem mais de 1,10 metros de altura). Aliás, a regra irá
abranger todas as viaturas com características idênticas, de outras marcas .
A garantia foi dada esta quinta-feira por João Azevedo, que no dia 17 de janeiro foi reconduzido no
cargo de presidente do Conselho Regional do Centro. O socialista salientou que tal medida deverá
entrar em vigor no primeiro semestre deste ano.
"Esta é uma excelente novidade", disse Azevedo à agência Lusa, revelando que essa garantia lhe foi
hoje comunicada pelo executivo de António Costa, na sequência de negociações que decorriam desde
a semana passada entre a autarquia, a PSA e os ministérios da Economia e do Planeamento e das
Infraestruturas.
"Esta é uma decisão favorável às marcas, mas também uma boa novidade para as famílias que viajam
neste tipo de veículos", fabricados em Portugal ou noutros países, a qual "também se reflete no
emprego e na economia", referiu.
Esta confirmação surge após o alerta dado pelo grupo automóvel PSA, esta quinta-feira. Em
conferência de imprensa, em Lisboa, Alfredo Amaral, diretor-geral do grupo, sublinhou que se o
modelo de pagamento das portagens se mantiver anexado à altura dos veículos, poderia estar em
causa o investimento na fábrica de Mangualde.
Segundo o diretor-geral, o futuro furgão comercial poderá chegar a um máximo de produção de 100
mil veículos anualmente, dos quais 20% no âmbito nacional, em 2019.
Continuar a ler
2018-02-08
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No próximo dia 15, quinta-feira, pelas 10h00, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde recebe
uma sessão de informação sobre serviços públicos essenciais, na vertente das comunicações
eletrónicas. Esta sessão surge na sequência do protocolo estabelecido entre a Associação Portuguesa
de Direito do Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
O Professor Mário Frota, Presidente da APDC, será orador nesta sessão de informação cuja entrada é
livre.
9 Fevereiro, 2018
José Silva
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Corte: 1 de 1

AUTOESTRADAS

PORMENORES
Listagem online
O Instituto da Mobilidade e dos
Transportes (IMT) tem disponivel online a lista dos monovolumes que podem beneficiar da
reclassificação para a classe 1.
Exigência europeia
As marcas queixam-se que aumentaram a altura dos veículos
para dar resposta às preocupações da União Europeia com a
segurança.
Motas em estudo
• O Parlamento fez uma recomendação ao Executivo para que
permita que as motas possam
beneficiar de um desconto de
50 por cento nas portagens.

PSA fabrica veículos Peugeot e Cltroën em Mangualde. Tarifas cobradas nas autoestradas ameaçam novo modelo K9

Governo vai negociar
mudança nas portagens
AUTOMÓVEIS O Novo modelo fabricado na PSA paga classe 2, o que pode prejudicar as vendas
RAQUEL OLIVEIRA

alteração das regras das
portagens, para que veículos de classe 2 paguem
classe 1, vai ser discutida com a
Brisa, no âmbito da renegociação
do contrato de concessão, adiantou ao CM fonte do Executivo.
Trata-se de uma reivindicação
das marcas de automóveis, que
se queixam do impacto das por tagens nas vendas.

A

Os veículos com altura igual ou ou seja, mais do dobro da classe 1
Um dos exemplos é o K9 -nome
de código do novo veículo que superiora 1,10 metros são classi- (1,80 euros).
"A Brisa está sempre disponível
será fabricado pelo grupo Peu- ficados como classe 2 , pagando
mais pela utili- para uma renegociação do congeot Citroën
zação das au- trato de concessão" , garantiu ao
(PSA), em AUTARCA DE MANGUALDE
toestradas ou CM fonte da concessionária.
Mangualde. DIZ QUE GOVERNO VAI
pontes, o que
" Esta é uma excelente novidaDe acordo com RESOLVER O PROBLEMA
o diretor geral
não abona a de", reagiu à Lusa o autarca de
da empresa, a classificação deste favor das vendas deste modelo. Mangualde, João Azevedo, que
veículo como classe 2 pode pôr Na travessia da ponte 25 de abril, disse que o Governo lhe assegu em causa o investimento da PSA em Lisboa, por exemplo, um vei- rou que aquele tipo de veículos
culo de classe 2 paga 3,95 euros, pagará classe 1 nas portagens. •
em Portugal.
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Governo vai negociar mudança nas portagens

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/02/2018

Meio:

Correio da Manhã Online

Autores:

Raquel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7d4c8d96

01:30
A alteração das regras das portagens, para que veículos de classe 2 paguem classe 1, vai ser discutida
com a Brisa, no âmbito da renegociação do contrato de concessão, adiantou ao CM fonte do Executivo.
Trata-se de uma reivindicação das marcas de automóveis, que se queixam do impacto das portagens
nas vendas.
Um dos exemplos é o K9 -nome de código do novo veículo que será fabricado pelo grupo Peugeot
Citroën (PSA), em Mangualde. De acordo com o diretor geral da empresa, a classificação deste veículo
como classe 2 pode pôr em causa o investimento da PSA em Portugal.
Os veículos com altura igual ou superior a 1,10 metros são classificados como classe 2 , pagando mais
pela utilização das autoestradas ou pontes, o que não abona a favor das vendas deste modelo. Na
travessia da ponte 25 de abril, em Lisboa, por exemplo, um veículo de classe 2 paga 3,95 euros, ou
seja, mais do dobro da classe 1 (1,80 euros).
"A Brisa está sempre disponível para uma renegociação do contrato de concessão", garantiu ao CM
fonte da concessionária.
"Esta é uma excelente novidade", reagiu à Lusa o autarca de Mangualde, João Azevedo, que disse que
o Governo lhe assegurou que aquele tipo de veículos pagará classe 1 nas portagens.
PORMENORES
Listagem online
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) tem disponível online a lista dos monovolumes que
podem beneficiar da reclassificação para a classe 1.
Exigência europeia
As marcas queixam-se que aumentaram a altura dos veículos para dar resposta às preocupações da
União Europeia com a segurança.
Motas em estudo
O Parlamento fez uma recomendação ao Executivo para que permita que as motas possam beneficiar
de um desconto de 50 por cento nas portagens.
Por Raquel Oliveira
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Novo modelo a produzir
na PSA Mangualde
vai pagar classe 1
D.R.

João Azevedo anunciou “resposta afirmativa” do Governo

José Alberto Lopes
MANGUALDE Em declarações ao Diário de Viseu, João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
garantiu ontem que o governo
deu uma “resposta afirmativa”
aos anseios do Grupo PSA, colocando o futuro furgão comercial ligeiro, denominado
actualmente pelo nome de código K9, na categoria dos veículos de classe 1.
“Quero deixar bem claro que
este era um processo que estava a ser conduzido já há algumas semanas. O Grupo PSA,
a Câmara Municipal de Mangualde e o Governo já tinham
feito comunicações no sentido
de fazer uma reflexão sobre
esta temática e hoje tivemos a
boa novidade, para toda a região e para todo o país, quer
para a produção na fábrica de
Mangualde, quer para quem
vai usar estes automóveis para
circular, de que este novo modelo, que vai ser construído em
Mangualde e outros modelos
equiparados a este, de outras
marcas, serão considerados
veículos de classe 1”, sustentou
João Azevedo.
Considerando que esta “foi
uma luta feita pelas marcas e
pelos territórios”, que resultou
numa resposta favorável do
Governo, o autarca entende
que esta decisão “vai resolver
não só um problema das marcas e de mobilidade, e vai, principalmente, fazer com que este
modelo tenha muitos anos de
vida neste concelho, nesta região e neste país”.
João Azevedo enfatizou
igualmente o custo da mobilidade das pessoas interessadas
em adquirir este tipo de veículos, “que sabe agora que vai poder circular nas auto-estradas
e pagar classe 1 e não classe 2”.

O presidente da Câmara de
Mangualde classifica a decisão
do governo como “uma grande
novidade para a região e para
o país”, anunciando que o governo lhe garantiu que no primeiro semestre de 2018 a situação ficará regularizada.
Ontem, em conferência de
imprensa, Alfredo Amaral, o director-geral do grupo PSA(Peugeot, Citroen, DS e Opel) para o
comércio em Portugal, mostrou alguma apreensão pelo
facto de o novo modelo vir a
ser incluído na classe 2, por ter
mais de 1,10 metros de altura,
com o modelo actual de portagens.
O responsável explicou que
o futuro furgão comercial ligeiro, denominado actualmente pelo nome de código K9,
poderá chegar a um máximo
de produção de 100 mil veículos anualmente, dos quais 20%
no âmbito nacional, em 2019.
A conferência de imprensa
serviu ainda para registar a
quota de mercado do grupo em
Portugal, no ano passado, de
18%, à qual se juntando a Opel
passa a ser de 23%, enquanto
nos veículos comerciais esse
valor é de 37%.
O grupo contabilizou ainda
60 mil unidades vendidas, a superação dos mil milhões de euros em volume de negócio e actualmente conta com 624 empregados na área do comércio
e gerou quase cinco mil postos
indirectos.
Na indústria, conta com 950
empregos directos e 53.600 veículos produzidos no ano passado, o que equivale a 32% da
produção nacional.
Foi também apresentado o
novo modelo de negócio, que
conta com uma rede de oficinas
multimarca, que até 2020 deverá significar um investimento
de 1,5 milhões de euros. |
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DIÁRIO Nº 5438 9 DE FEVEREIRO DE 2018 SEXTA-FEIRA | 0,65 €

NOVO MODELO FABRICADO
NA PSA VAI PAGAR CLASSE 1
Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, classifica a decisão como “uma grande novidade para a região e para
o país”, anunciando que o Governo lhe garantiu que no primeiro semestre de 2018 a situação ficará regularizada Página 8
RUI DA CRUZ//PRESSCENTRO.PT

Escolhidas
12 candidaturas
ao “Programar”
Das 21 apresentadas | P20

Câmara alerta
para cuidados com
limpeza das matas
Incêndios | P20

l9,6 milhõesl
lpara reconstruirl
l94 habitações

Queijo Serra
da Estrela é rei
durante quatro dias
Em Seia | P8

Primeiro teste
de Cajuda na
casa do Benfica B
Académico | P13

Carnavais
para todos os
gostos na região
Fim-de-Semana

Primeiro ministro presidiu ontem, em Tondela, ao lançamento da empreitada de reconstrução Página 9
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Novo modelo a produzir na PSA Mangualde vai pagar classe 1

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

09/02/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/29015

Em declarações ao Diário de Viseu, João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
garantiu ontem que o governo deu uma "resposta afirmativa" aos anseios do Grupo PSA, colocando o
futuro furgão comercial ligeiro, denominado actualmente pelo nome de código K9, na categoria dos
veículos de classe 1.
Leia a notícia completa na edição em papel.

Página 80

A81

PSA ameaça fechar em Mangualde se não houver mudanças nas classificações das
portagens

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

Data Publicação:

09/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e03a7da

O grupo francês PSA anunciou que podia suspender a produção dos modelos Peugeot, Citroen e Opel
se os novos carros tivessem de pagar mais de portagem devido às novas regras de segurança
rodoviária. Entretanto, o autarca de Mangualde já veio garantir que o Governo irá colocar os novos
modelos na classe 1 no sistema de cobrança de portagens.
2018-02-09T13:38:08.000Z
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Noticias sexta feira - 12h30 | 09 fevereiro 2018

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

09/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56f3611d

Noticias sexta feira - 12h30 | 09 fevereiro 2018
Temas em destaque:
Ministro do ambiente participa ao final desta tarde na conferencia "Cuidar da gestão da água",
promovida pelo Jornal do Centro, na Escola Secundária Alves Martins
Autarca de Mangualde diz que o novo modelo automovel da PSA não vai pagar portagem classe 2
Director do Agrupamento de Escolas de Cinfães critica o governo por não olhar com mais atenção para
os rankings
O fim de semana vai ser cinzento com chuva prevista para domingo
O Tondela joga esta noite com o Paços de Ferreira. O jogo é fora do João Cardoso
2018-02-09 15:00:00+00:00
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PSA ameaça fechar em Mangualde se não houver mudanças nas classificações das
portagens

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

09/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef57b1d4

Economia
PSA ameaça fechar em Mangualde se não houver mudanças nas classificações das portagens
09.02.2018 13h38
O grupo francês PSA anunciou que podia suspender a produção dos modelos Peugeot, Citroen e Opel
se os novos carros tivessem de pagar mais de portagem devido às novas regras de segurança
rodoviária. Entretanto, o autarca de Mangualde já veio garantir que o Governo irá colocar os novos
modelos na classe 1 no sistema de cobrança de portagens.
09.02.2018 13h38
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Câmara de Mangualde garante que fábrica da PSA não vai fechar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

09/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=461627e0

2018-02-09T19:18:00
Autarca garante que os novos modelos produzidos pela fábrica da Peugeot Citroen vão pagar classe 1
nas portagens
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TVI 24
ID: 73518912

1

OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

09-02-2018 06:50

1

1

Fábrica de Mangualde em risco: João Azevedo
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4ee567b-bf45-4603-8dc71a302f37734c&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Mas o presidente da Câmara de Mangualde, diz ter recebido garantias do Governo que a nova carrinha
comercial fabricada pela Peugeot/Citroen, vai pagar portagens classe 1. À TSF, João Azevedo explica
que o mesmo vai acontecer a carrinhas idênticas de outras marcas.
Declarações do autarca João Azevedo.

Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2018-02-09 07:42
TVI - Diário da Manhã , 2018-02-09 06:50
TVI - Diário da Manhã , 2018-02-09 07:43
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1
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Investimento do grupo PSA em Mangualde pode estar em causa
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4c011b0-eeff-47b0-9d9fda8809b62ede&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O Governo ainda não confirmou, mas os veículos de classe 2 podem vir a pagar portagens como os
veículos da classe 1. A informação foi revelada pelo presidente da Câmara de Mangualde, onde está
sediado o Grupo PSA que está a fabricar um novo modelo.
Comentários de Alfredo Amaral, diretor-geral PSA para o comércio em Portugal; Pedro Marques,
Ministro do Planeamento e Infraestruturas; Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia.
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Grupo PSA anunciou que podia suspender a produção dos modelos Peugeot, Citroen e Opel
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e133ce4-12f4-4531-9c13a556224b0616&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O grupo PSA anunciou que podia suspender a produção dos modelos Peugeot, Citroen e Opel se os
novos carros tivessem de pagar mais portagem devido às novas regras de segurança Rodoviária.
Entretanto, o autarca de Mangualde já veio garantir que o governo irá colocar os novos modelos na
classe 1 no sistema de cobrança de portagens.
Declarações de Alfredo Amaral, Grupo PSA; Pedro Marques, ministro do Planeamento e
Infraestruturas; João Azevedo, Presidente da CM de Mangualde.

Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2018-02-09 14:20
SIC Notícias - Edição da Tarde , 2018-02-09 15:19
SIC Notícias - Jornal de Economia , 2018-02-09 17:41
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Novos veículos comerciais do grupo PSA vão pagar portagem classe 1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f480b82-21f7-426d-b51c58378370224b&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Os novos veículos comerciais do grupo PSA que vão ser produzidos em Mangualde vão pagar
portagem classe 1. O presidente da Câmara João Azevedo disse à Antena 1 que recebeu essa garantia
da parte do Governo.
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Fábrica de Mangualde em risco: João Azevedo
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1eea1afa-e109-4db3-986b295bf0e86a2f&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O presidente da Câmara de Mangualde, diz que recebeu a garantia do Governo, de que há uma
solução para o problema do escalão de portagens relativamente ao novo modelo que está a ser
construído na fábrica da Peugeot/Citroen.
Declarações do autarca João Azevedo.

Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2018-02-09 13:27
TVI 24 - Notícias , 2018-02-09 14:05
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PSA ameaça fechar em Mangualde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ca9a275-0c20-458d-95656a057721e387&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O presidente da Câmara de Mangualde no distrito de Viseu garante que os novos modelos produzidos
pela fábrica da Peugeot-Citroen vão pagar classe 1 nas portagens, e que, por isso, a fábrica não vai
fechar. O Governo não nega a proposta, mas diz que ainda é cedo para tirar conclusões das
negociações com as concessionárias.
Comentários de João Azevedo, presidente da C. M. de Mangualde; Pedro Marques, ministro do
Planeamento e das Infraestruturas; João Abreu, comissão de trabalhadores da fábrica PSA de
Mangualde.

Repetições: TVI - Jornal das 8 , 2018-02-09 20:17
TVI 24 - Jornal das 8 , 2018-02-09 20:18
TVI 24 - 21ª Hora , 2018-02-09 21:28
TVI 24 - Notícias , 2018-02-10 09:06
TVI 24 - Notícias , 2018-02-10 10:05
TVI 24 - Notícias , 2018-02-10 11:08
TVI 24 - Notícias , 2018-02-10 12:08
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Reparação das estruturas de valorização do Dólmen de Cunha Baixa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

10/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=375a2008

No seguimento da tragédia dos incêndios de 15 de outubro do ano transato, o Dólmen de Cunha Baixa
foi gravemente afetado. As estruturas de valorização do Dólmen, cerca e pontão de acesso sobre o rio,
arderam por completo. Foi, na altura, efetuada a uma visita técnica para aferir os danos e, para além
das estruturas de madeira, o próprio dólmen apresentou algum impacto negativo.
Consequentemente, realizaram-se obras de reparação das estruturas de valorização, que foram
novamente construídas e montadas. Para além da reparação, o monumento foi dotado de maior
acessibilidade ao ser construída uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
A 2ª fase dos trabalhos será o restauro e a conservação da estrutura arqueológica, propriamente dita.
Essa intervenção aguarda a aprovação do relatório prévio, documento obrigatório para o início dos
trabalhos, por parte da Direção-Geral do Património Cultural.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Dólmen de Cunha Baixa recebeu obras de reparação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

10/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2ba321d

Estruturas de valorização foram afetadas pelos incêndios de outubro do ano passado em Mangualde
O Dólmen de Cunha Baixa, em Mangualde, foi alvo de obras de reparação nas suas estruturas de
valorização, que foram afetadas pelos incêndios de outubro no ano passado. Segundo a Câmara
Municipal, a cerca, o pontão de acesso sobre o rio e as estruturas de madeira "arderam por completo"
durante os fogos, além de danos negativos no próprio dólmen.
"Consequentemente, realizaram-se obras de reparação das estruturas de valorização, que foram
novamente construídas e montadas. Para além da reparação, o monumento foi dotado de maior
acessibilidade ao ser construída uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida", reforça o
município sobre os trabalhos realizados na área do Dólmen de Cunha Baixa.
A segunda fase das obras vai compreender o "restauro e a conservação da estrutura arqueológica",
sendo que a Câmara de Mangualde garante que está à espera de aprovação do relatório prévio de
trabalhos pela Direção-Geral do Património Cultural.
2018-02-10 13:20:00+00:00
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Fim da polémica da PSA Mangualde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6400008f-7069-4fe5-b8df90dea9095dee&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Tudo indica que é o fim da polémica em torno das portagens e da PSA Mangualde. Afinal o novo
veículo da marca não vai pagar portagens do tipo classe 1, e por isso os postos de trabalho estão
salvaguardados.
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Carnaval em Mangualde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14554978-ee7a-480c-b7b655a06582319e&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Por cá, em Quintela de Azurara, no concelho de Mangualde, o Carnaval é passado com uma fogueira
no centro da aldeia e com papas de milho.
Declarações de Rui Marques, presidente da JF da Quintela de Azurara.

Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-02-13 09:46
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-02-13 09:47
RTP 3 - 3 às... , 2018-02-13 10:32
RTP 3 - 3 às... , 2018-02-13 11:32
RTP 3 - Jornal das 12 , 2018-02-13 12:16
RTP 1 - Jornal da Tarde , 2018-02-13 13:18
RTP 3 - 3 às... , 2018-02-13 16:51
RTP 1 - Portugal em Direto , 2018-02-13 18:49

Página 94

A95

ID: 73584162

14-02-2018

HOJE
RASTREIO DO
CANCRO DA MAMA
Vouzela
 9h00
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove o rastreio de Cancro da Mama.
Até finais de Março junto ao
quartel dos Bombeiros, de
segunda a quinta-feira, das
09h00 às 12h30 e das 13h30
às 17h00, e à sexta-feira, das
09h00 às 12h30 e das 13h30
às 16h30.

FORMAÇÃO
EM SOCORRISMO
Vouzela
Estão abertas as inscrições
«para a acção de formação
em técnicas de socorrismo.
Inscrições na Câmara ou
junto da ADDLAP
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da Associação Portuguesa de
Direito do Consumo.

PRÓXIMOS DIAS
INAUGURAÇÃO
Sernancelhe
Sexta-feira, 17h00
O secretário de Estado das
Autarquias Locais inaugura,
pelas 17h00, Praça Aquilino
Ribeiro (no Carregal), Espaço
de Apoio ao Cidadão e sede
da Associação de Caça (em
Aldeia de Santo Estevão). Pelas 19h00, abre 5.º Festival de
Sopas e Encontro de Ranchos no Expo Salão de Sernancelhe.

“O RETRATO
DE RICARDINA”
Mangualde
Sábado, 15h00
“O retrato de Ricardina” amor que atravessa o tempo
- sobre ao palco, no próximo
dia 17, pelas 15h00, no largo
da Abadia de Espinho.

SESSÃO
DE INFORMAÇÃO

DIA DO SÓCIO

Mangualde
 10h00

Armamar
Domingo, 13h00

“Serviços públicos essenciais
- comunicações electrónicas”
é o tema de uma sessão de
informação. Acção decorrer
no auditório da Câmara de
Mangualde com Mário Frota,

Estão abertas as inscrições
para o Dia do Dócio em Lumiares, Armamar. O dia vai
assinalar-se a 18 de Fevereiro, na Associação Cultural
e Recreativa de Limiares.
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Mangualde

Residentes:
19.880

Feriado Municipal: 8 de Setembro

221 km2

Morada: Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde
Telefone: 232 619 88o Fax: 232 623 958

Eleitores:
18.824

e-mail: geral@cmmangualde.pt www.cmmangualde.pt

Investimento público em eixos estruturantes

Presidente
João Nuno Ferreira
Azevedo (PS)

Gonçalves

Coordenação Geral: Gestão Financeira e Administrativa; Gestão Recursos Humanos;
Proteção Civil e Segurança: Planeamento
Estratégico e Gestão de Projetos; Coordenação Autárquica: Relações Institucionais, Comunicação e Imagem.

A Câmara de Mangualde aprovou orçamento Municipal, vocacionado para o investimento público em eixos estruturastes para o desenvolvimento do concelho.
Mais de metade do orçamento (53%) será direccionado para investimento em
obras estruturais financiadas pelos fundos comunitários na área do ambiente,
rede viária, regeneração urbana e zonas industriais. Estes investimentos são fruto
de um grande trabalho dos serviços técnicos da autarquia. O orçamento prevé
uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A autarquia tem uma situação financeira que possibilita redução dos impostos sem colocar em causa a
sustentabilidade das suas finanças. É um sinal de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida. Foi um trabalho que, ao longo dos
últimos anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que começa a dar frutos e os
mangualdenses sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas

Presidente
da Assembleia
Municipal
Leonor Pais

Juntas de Freguesia

Vereadores

I.

Á,

Elisio Oliveira Duarte
:ernandes (PS)

Maria José de Jesus

)rdenamento e Gestão Urbanística:
Manutenção e Conservação do Parimónio Municipal e Espaço Urlano: Promoção do Investimento e
novação; Gestão de Serviços do Esaleiro Municipal.

Ação Social: Saúde: Turismo:
Eventos: Taxas e Licenças

Ui Jorge Figueiredo
tosta (PS)

Sara Margarida

lorestas e Cinegética; Agricultura;
Educação; Desporto, Juventude e
"empos Livres,

da Silva Coelho (PS)

da costa (P5)

Ferreira

João Fernando de
Albuquerque Lopes (PS)
Cultura e Património Histórico; Ambiente e Sustentabilidade; Novas
Tecnologias: Biblioteca e Arquivo;
Gestão de Transportes; Energia; Gabinete do Emigrante.

Joaquim Lúcio Trindade
Messias (PSD)

.SA-A-VELHA
Presidente
lácido (PS)
Telefone: 238 771 767
Morada: Largo de Pelourinho n°5
3530-010 Abrunhosa-a-Velha
Email Labrunhosaavelha@hotmail.com

ALCAF ACHE

Presidente
Nelson Almeida (PS)
Telefone: 232 478 315
Morada: Lugar do Peso - Casal
Mendo 3530-021 Alcafache
Email freguesia.alcafache@sapo.pt

ESPINHO

Presidente

Presidente

(PS)
Telefone: 232 617 282
Morada: Rua Inspetor Trindade, n°2
3530-051 Cunha Baixa
Email jfcunhabaixa@.sapo.pt

FORNOS DE MACE IRA DÃO

Presidente
Maria da Fonseca
s Cabral (PS)
Telefone: 232 613 612
Morada: Rua Principal, n° 28
3530-071 Fomos de Maceira Dão
Email info@iftomosdemaceiradao.com

Antonio José Monteiro
(Independente)
Telefone: 232 610 953
Morada: Abadia de Espinho
3530-061 Espinho
juntaespinho@gmailcom

!OSA

Presidente
, rf.tieiredo

(Independente)
Telefone: 961 344 486
Morada: Avenida da Liberdade
3530-080 Freixiosa
Email
freguesiadefreixiosaftmail•com
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Juntas de Freguesia

:-ZUR ARA
Presidente
Rui Manuel Domingos
Marques (PS)
Telefone: 232 613 615
Morada: Rua Castelo Branco. n°1
3530-334 Quintela de Aturara
Email juntaazurara@sapo.pt

SÃO JOÃO DA FRESTA
Presidente
Jorge Manuel dos Santos
Coelho (PS)
Telefone: 232 651 934
Morada: Rua Principal
3530-360 São João da Fresta
Email
junta.sao.joao.fresta@live.com.pt

MANGUALDE.
MESOUlTELA E CUNHA ALTA
Presidente
r • <o Filipe P. Almeida (PS)
Telefone: 232 622 889
Morada: Largo das Escolas, 2
3530-132 Mangualde
Email ufmangualdemesquitelacunhaalta@gmailcom

MOIMENTA DE MACEIRA
DÃO E LOBELHE O MATO
Presidente
ui Filipe Monteiro Coelho
(Independente)
Telefone: 232 610 987
Morada: R. Nossa Sra. Neves 3530310 Moimenta de Maceira Dão
Email jflufrnmdlm@gmail.com

SANTIAGO
CASSURRAES
Presidente
.T-r,o (PS)
Telefone: 232 614 538
Morada: Largo da Fonte
3530-349 Santiago de Cassurrães
Email jfsantiagocassurraes@hotmail.com

C HAS VÁRZEA
•
",!;CA
Presidente
ndre Constantino (PS)
Telefone: 232 651 292
Morada: Chãs de Tavares Largo do
Outeiro, N°1
3530.031 Chãs de Tavares
Email
freguesiadetavares@gmaiLcom
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Sessão de informação sobre serviços públicos essenciais em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
14 de Fevereiro de 2018
13 Views
No próximo dia 15, quinta-feira, pelas 10h00, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde recebe
uma sessão de informação sobre serviços públicos essenciais, na vertente das comunicações
eletrónicas. Esta sessão surge na sequência do protocolo estabelecido entre a Associação Portuguesa
de Direito do Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
O Professor Mário Frota, Presidente da APDC, será orador nesta sessão de informação cuja entrada é
livre.
Por:MM
14 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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HOJE
SESSÃO
DE INFORMAÇÃO
Mangualde
 10h00
“Serviços públicos essenciais
- comunicações electrónicas”
é o tema de uma sessão de
informação. Acção decorrer
no auditório da Câmara de
Mangualde com Mário Frota,
da Associação Portuguesa de
Direito do Consumo.

CANDIDATURAS
AO PEDIDO ÚNICO
Tondela
 09h00
A campanha de apresentação de candidaturas ao Pedido Único para o ano de
2018 começa hoje. A campanha decorre até 30 de abril e
os interessados podem apresentar a sua candidatura no
Gabinete de Apoio ao agricultor de Tondela.

AMANHÃ
INAUGURAÇÃO
Sernancelhe
17h00
O secretário de Estado das
Autarquias Locais inaugura,
pelas 17h00, Praça Aquilino
Ribeiro (Carregal), Espaço de
Apoio ao Cidadão e sede da
Associação de Caça (Aldeia
de Santo Estevão). Pelas
19h00, abre 5.º Festival de
Sopas e Encontro de Ranchos no Expo Salão de Sernancelhe.

PRÓXIMOS DIAS
“O RETRATO
DE RICARDINA”
Mangualde
Sábado, 15h00
“O retrato de Ricardina” amor que atravessa o tempo
- sobre ao palco, no próximo
dia 17, pelas 15h00, no largo
da Abadia de Espinho.

Meio: Imprensa

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,10 x 28,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ENTREGA
DE BOLSAS
Cinfães
Sábado, 10h30
A Câmara Municipal vai entregar 96 bolsas de estudo
aos alunos do concelho que
frequewntam o ensino superior. Sessão decorre sábado
nos Paços do Concelho.

DIA DO SÓCIO
EM LUMIARES
Armamar
Domingo, 13h00
Estão abertas as inscrições
para o Dia do Dócio em Lumiares, Armamar. O dia vai
assinalar-se a 18 de Fevereiro, na Associação Cultural
e Recreativa de Limiares.

INAUGURAÇÃO
DO PAVILHÃO
DESPORTIVO
S. Pedro do Sul
Domingo, 14h00
A Câmara de S. Pedro do Sul
vai ianugurar o Pavilhão
Desportivo de Santa Cruz da
Trapa, domingo, com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. A sessão começa às
14h00, com o jogo de andebol Portugal-Roménia (Juniores B), seguindo-se, pelas
15h45, a sessão solene e pelas
20h30, a II Gala do Desporto
de S. Pedro do Sul.

CAMINHADA
DE SÃO VALENTIM
Tondela
Domingo, 14h30
O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tondela está
a preparar para a tarde de
domingo, uma caminhada
de São Valentim. esta edição
tem um cariz solidário com a
Associação Cultural, recreativa e Humanitária de Vila
Nova da Rainha. A caminhada terá início às 14h30,
no parque urbano de Tondela. as inscrições podem ser
feitas nas piscinas municipais de tondela ou em marchaecorrida@cm-tondela.pt.

Página 99

A100

ID: 73608290

15-02-2018

Mangualde

Meio: Imprensa

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,59 x 16,43 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Dólmen de Cunha Baixa
recebe obras de recuperação
depois de atingido pelos incêndios
O Dólmen de Cunha Baixa,
em Mangualde, “gravemente
afetado” pelos incêndios de outubro sofreu obras de reparação
nas suas estruturas de valorização.
“As estruturas de valorização
do Dólmen, cerca e pontão de
acesso sobre o rio, arderam por
completo. Foi, na altura, efetuada a uma visita técnica para
aferir os danos e, para além das
estruturas de madeira, o próprio dólmen apresentou algum
impacto negativo, explicou a
Câmara de Mangualde em comunicado. A autarquia adiantou que se realizaram “obras
de reparação das estruturas de
valorização, que foram novamente construídas e montadas”.
Para além da reparação, o monumento foi “dotado de maior
acessibilidade ao ser construída

uma rampa de acesso a pessoas
com mobilidade reduzida”.
A segunda fase dos trabalhos
planeados passarão pelo restauro e a conservação da estrutura arqueológica, propriamente
dita. “Essa intervenção aguarda
a aprovação do relatório prévio,

documento obrigatório para o
início dos trabalhos, por parte
da Direção-Geral do Património Cultural”, revelou ainda a
autarquia.
O Dólmen de Cunha Baixa
é Monumento Nacional desde
1910.

Dólmen de Cunha Baixa é Monumento Nacional desde 1910
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Comunicações eletrónicas
enquanto serviço público vão a debate
O Auditório da Câmara
Municipal de Mangualde recebe uma sessão de informação sobre serviços públicos
essenciais, na vertente das comunicações eletrónicas, esta
quinta-feira, 15 de fevereiro,
pelas 10h. O encontro sur-

ge na sequência do protocolo
estabelecido entre a Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde,
que estabelece como objetivo
a cooperação na realização de
um projeto aprovado e apoiado

pelo Fundo para a Promoção
dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação,
educação e apoio dos consumidores. O presidente da APDC,
Mário Frota, é o orador nesta
sessão de informação com entrada livre.
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"O RETRATO DE RICARDINA"
AMOR QUE ATRAVESSA O TEMPO
Encenação teatral,
17 de fevereiro, 15h00
Largo da Abadia de Espinho.
Entrada livre.
Em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e com a colaboração a Junta de Freguesia de
Espinho, a Casa das Palmeiras - Turismo Rural em Gandufe (Mangualde), empenhada em manter
vivos os valores culturais e a
memória das gentes da freguesia
de Espinho, realizará uma encenação teatral baseada na obra "O
Retrato de Ricardina". A iniciativa,
que se realizará no dia 17 de
fevereiro, pelas 15h00, no largo da
Abadia de Espinho, apresenta passagens do romance atribulado
entre Ricardina Pimenta' e
Bernardo Moniz, fazendo alusão
aos usos e costumes da época com

particular atenção às diferenças
entre classes sociais, muitas vezes
impedimento de relacionamentos
amorosos.
A ideia surgiu com a necessidade e urgência em despertar o interesse de turistas e visitantes para
a riqueza cultural da região centro.
A partir das marcas que a literatura
camiliana deixou no imaginário e
no orgulho das gentes da beira, a
Casa das Palmeiras idealizou,
preparou e levará a cabo uma encenação teatral onde a matériaprima é formada por recursos
endógenos. Deste contacto entre a
literatura e o meio envolvente, pretende-se alcançar um produto
turístico de excelência que cruza
habilmente
elementos
do
património material e imaterial
existente na freguesia de Espinho.
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AGENDA
ALCAFACHE BIKE DAY
18 DE FEVEREIRO

LUÍS REPRESAS
23 DE FEVEREIRO - 21H30
AUDITÓRIO DO COMPLEXO PAROQUIAL DE
MANGUALDE

SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS
15 DE FEVEREIRO - 10H00
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE

SER POR UM DIA
15 E 16 DE FEVEREIRO

O PAPEL DAS MULHERES NA HISTÓRIA
9 DE MARÇO - 21H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
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Mais uma vez, estes pequenos mas grandes foliões
estão de parabéns pela grandeza que mostraram,
sendo exemplo e orgulho para todos, pois são eles, que
ano após ano, trazem o Carnaval às ruas da cidade de
Mangualde onde, de contrário, o Carnaval "passaria ao
lado".

CRIANÇAS DO PRÉ ESCOLAR ENCHEM RUAS DE
MANGUALDE DE COR E ALEGRIA
No passado dia 9 de fevereiro de manhã, as ruas de
Mangualde encheram-se de cor, música e alegria
com o Desfile de Carnaval das crianças dos jardinsde-infância do concelho. A iniciativa, organizada
pela Câmara Municipal de Mangualde, contou com a
participação de mais de três centenas de crianças com
idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade.
O frio que se fez sentir nos dias que antecederam o
desfile e a chuva que surgiu durante a noite, ainda
fizeram prever que o desfile das crianças não se
pudesse realizar, mas, como as crianças são especiais
e merecem o melhor, o tempo deu tréguas e, na hora
do desfile, até o sol deu um ar da sua graça, para

alegria de todos.
Como habitualmente a concentração teve lugar junto
ao Antigo Colégio tendo depois, o desfile percorrido as
ruas centrais da cidade que se encontravam repletas
de público, entre ele o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, para ver desfilar as
crianças do concelho.
Além de educadoras e auxiliares a acompanhar
as crianças estiveram também a Guarda Nacional
Republicana, os Bombeiros Voluntários de Mangualde,
colaboradores da Câmara Municipal que ajudavam a
orientar e organizar o cortejo, bem como os carros de
som com música de Carnaval convidando à folia.
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15 de Fevereiro de 2018

Granitos Pimentel & Tavares, Lda

Publicação Quinzenal
Preço 1,10

www.jornalrenascimento.pt
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DE

~GUALDE
NO MUNDO

Direito de Resposta
MARGARIDA
MESSIAS
REPÕE A
VERDADE!
RENASCIMENTO UTILIZOU
INDEVIDAMENTE O NOME
MARGARIDA MESSIAS COMO
ESTANDO IMPLICADA NUM ALEGADO
ESCÂNDALO, NA U.F. MOIMENTA
DO DÃO E LOBELHE DO MATO. SÃO
FEITAS REFERÊNCIAS ABUSIVAS E
ERRADAS QUE COLOCAM EM CAUSA
O SEU BOM NOME PESSOAL E
REPUTAÇÃO PROFISSIONAL.

P. 09

CARNAVAL EM
MANGUALDE

X CONGRESSO NACIONAL
DO MOVIMENTO PARTIDO
DA TERRA

CRIANÇAS DO PRÉ ESCOLAR
TROUXERAM COR E ALEGRIA ÀS RUAS
DE MANGUALDE

LUÍS VICENTE FOI ELEITO
PRESIDENTE

Em várias localidades do concelho ainda se vão
registando algumas manifestações de Carnaval.
Quintela de Azurara mantém tradição secular que
atrai muitos visitantes à localidade

Páginas centrais

HISTÓRIA RECENTE DE
MANGUALDE EDITADA
EM LIVRO
LANÇAMENTO DA OBRA TEVE LUGAR
NO PASSADO DIA 3 DE FEVEREIRO
P.05
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LW
Serviços Nacionais e Internacionais
Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Cf=eriffi ,•
/

comércio de móveis,
Ida
www.movifornos.ot

Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)
Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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AS TERRAS DA BEIRA
ALTA INSPIRARAM A
ESCRITA DE CAMILO
CASTELO BRANCO
"O RETRATO DE
RICARDINA"
Em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e
com a colaboração a Junta de Freguesia de Espinho,
a Casa das Palmeiras - Turismo Rural em Gandufe
(Mangualde), empenhada em manter vivos os valores
culturais e a memória das gentes da freguesia de
Espinho, realizará uma encenação teatral baseada
na obra "O Retrato de Ricardina". A iniciativa, que
se realizará no dia 17 de fevereiro, pelas 15h00, no
largo da Abadia de Espinho, apresenta passagens
do romance atribulado entre Ricardina Pimentel e
Bernardo Moniz, fazendo alusão aos usos e costumes
da época com particular atenção às diferenças
entre classes sociais, muitas vezes impedimento de
relacionamentos amorosos.
A ideia surgiu com a necessidade e urgência em
despertar o interesse de turistas e visitantes para a

riqueza cultural da região centro. A partir das marcas
que a literatura camiliana deixou no imaginário e no
orgulho das gentes da beira, a Casa das Palmeiras
idealizou, preparou e levará a cabo urna encenação
teatral onde a matéria-prima é formada por recursos
endógenos. Deste contacto entre a literatura e o meio
envolvente, pretende-se alcançar um produto turístico
de excelência que cruza habilmente elementos do
património material e imaterial existente na freguesia
de Espinho.
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COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM DEBATE
ENQUANTO SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
Hoje, dia 15, quinta-feira, pelas 10h00, o Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde recebe uma sessão
de informação sobre serviços públicos essenciais, na
vertente das comunicações eletrónicas. Esta sessão
surge na sequência do protocolo estabelecido entre
a Associação Portuguesa de Direito do Consumo
(APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação
na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
O Professor Mário Frota, Presidente da APDC, será

orador nesta sessão de informação cuja entrada é
livre.
COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
SEÃO DL INI-Uki\lAÇA0
i
15 DE FEVEREIRO l 10H00
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANCUALDE

ORADOR: PROF. MÁRIO FROTA

0,26A.17AÇÃO

AP."

desocloç
As%uquese
Ofrelto do Consumo

MANCaI.\I I)
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MANGUALDE
MUNICÍPIO
www.cmmanguoicle.pl

Da Tradição
à Modernidade!

"MANGUALDE DESDE O PÓS-SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL (1953-2015).
ESTADO NOVO, DEMOCRACIA E INTEGRAÇÃO
EUROPEIA"
HISTÓRIA RECENTE DE MANGUALDE
EDITADA EM LIVRO

Foi lançado no sábado, dia 3 de fevereiro, o livro
"Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial
(1953-2015). Estado Novo, Democracia e Integração

Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes e
Marcos Branco com coordenação de António Tavares.
A sessão teve início pelas 11 horas, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Mangualde, e contou com
a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, dos autores João Paulo
Avelãs Nunes e Marcos Branco e do coordenador
António Tavares.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende
contribuir para um melhor conhecimento e para uma
compreensão acrescida da evolução de Mangualde localidade, concelho e região - nas últimas décadas
do século XX até aos nossos dias. Trata-se de
uma proposta que visa reconstituir e interpretar
a história recente de Mangualde que interesse a
diversos públicos, mas sem ignorar as exigências da
historiografia que predomina na atualidade nos países
com regimes democráticos ou demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca
do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela
Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
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15 de Fevereiro de 2018

Granitos Pimentel & Tavares, Lda

Publicação Quinzenal
Preço 1,10

www.jornalrenascimento.pt

•

rZ,en as eim

DE

~GUALDE
NO MUNDO

Direito de Resposta
MARGARIDA
MESSIAS
REPÕE A
VERDADE!
RENASCIMENTO UTILIZOU
INDEVIDAMENTE O NOME
MARGARIDA MESSIAS COMO
ESTANDO IMPLICADA NUM ALEGADO
ESCÂNDALO, NA U.F. MOIMENTA
DO DÃO E LOBELHE DO MATO. SÃO
FEITAS REFERÊNCIAS ABUSIVAS E
ERRADAS QUE COLOCAM EM CAUSA
O SEU BOM NOME PESSOAL E
REPUTAÇÃO PROFISSIONAL.

P. 09

CARNAVAL EM
MANGUALDE

X CONGRESSO NACIONAL
DO MOVIMENTO PARTIDO
DA TERRA

CRIANÇAS DO PRÉ ESCOLAR
TROUXERAM COR E ALEGRIA ÀS RUAS
DE MANGUALDE

LUÍS VICENTE FOI ELEITO
PRESIDENTE

Em várias localidades do concelho ainda se vão
registando algumas manifestações de Carnaval.
Quintela de Azurara mantém tradição secular que
atrai muitos visitantes à localidade

Páginas centrais

HISTÓRIA RECENTE DE
MANGUALDE EDITADA
EM LIVRO
LANÇAMENTO DA OBRA TEVE LUGAR
NO PASSADO DIA 3 DE FEVEREIRO
P.05
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LW
Serviços Nacionais e Internacionais
Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Cf=eriffi ,•
/

comércio de móveis,
Ida
www.movifornos.ot

Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)
Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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"O Segredo de Monte Cristo" exibido em Mangualde em 1964 é agora relembrado
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O Segredo de Monte Cristo , um filme espetacular de audácia, aventura e emoção foi exibido no
Cineteatro de Mangualde a 16 de fevereiro de 1964. 'Um extraordinário filme, com arrebatadores
duelos e grandiosas lutas para a conquista do valioso tesouro, guardado numa ilha onde o perigo e a
morte espreitam a cada momento' - este é o destaque da campanha 'Aconteceu no Cineteatro há 54
anos'. Um filme com Rory Calboun, Gianna Maria Canale, John Gergson, Patricia Bredin e Peter Arne.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS
SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que, ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
16 Fevereiro, 2018
José Silva
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O SEGREDO DE MONTE CRISTO - Aconteceu no Cineteatro de Mangualde há 54 anos
e vai ser revivido esta sexta-feira - Farol da Nossa Terra
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O Segredo de Monte Cristo , um filme espetacular de audácia, aventura e emoção foi exibido no
Cineteatro de Mangualde a 16 de fevereiro de 1964.
'Um extraordinário filme, com arrebatadores duelos e grandiosas lutas para a conquista do valioso
tesouro, guardado numa ilha onde o perigo e a morte espreitam a cada momento' - este é o destaque
da campanha 'Aconteceu no Cineteatro há 54 anos'.
Um filme com Rory Calboun, Gianna Maria Canale, John Gergson, Patricia Bredin e Peter Arne.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que, ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Conversa Central - na Rádio Jornal do Centro
EMISSÃO ONLINE: WWW.JORNALDOCENTRO.PT

JORGE COELHO
Empremirio
Ex-ministro socialista

"O inferno
do IP3 vai
terminar"
Associações empresariais da região
de Viseu lançam uma petição para
"requalificação completa e adequada
do IP3".
Também a designada Associação de
Utentes e Sobreviventes do IP3 lançou um outro abaixo-assinado em
defesa da melhoria do traçado da via
que liga Coimbra a Viseu e para que o
assunto seja discutido na Assembleia
da República. São iniciativas a mais,
que se "atropelam", ou quantas mais
melhor?
Todos não somos demais. Tem que
se resolver, de forma adequada e

penso estarmos no bom caminho,
a requalificação do IP3. A Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) ao lançar esta iniciativa,
com muita força, no início do mandato da nova direção, vem no momento certo. Corno é dito no texto,
e bem, isto é para não parar até a requalificação do IP3 ser uma realidade. Todos temos que nos mobilizar para o Governo concretizar este
desafio que tem entre mãos. E tanto quanto sei está a ser trabalhada a
informação positiva que todos estamos à espera. Acredito que o inferno do 1P3 vai terminar.
Também é o sinal de que quando os
políticos não resolvem têm que ser os
cidadãos a mobilizarem-se?
A sociedade, por princípio, deve
mobilizar-se sempre. Quando o poder fazer em conjunto com os políticos melhor. É o que está acontecer
neste processo. Há autarquias e outras instituições empenhadas. Ser
uma iniciativa da AIRV dá credibi-

lidade e independência à iniciativa.
Que ninguém venha reclamar que é
uma vitória de X ou Y . Será uma vitória dos cidadãos e da região que se
fizeram ouvir corno um todo.
Tirar a reivindicação da requalificação do IP3 da luta partidária pôde
ajudar a resolver?
Pode ajudar muito. Porque a AIRV
só tem como objetivo que a requalificação do IP3 seja urna realidade.
A direção nacional da PSA veio a público alertar que estaria em perigo a
continuidade da fábrica em Portugal se o novo modelo, o designado
K9, que vai ser produzido em Mangualde, fosse pagar portagens classe
2. Fez bem a PSA fazer este alerta nacional para a resolução de uma questão que se tem arrastado no tempo?
Entretanto o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo, já veio
dizer que o Governo lhe garantiu que
o K9 vai pagar portagens classe 1. O
alerta nacional fez sentido?

Sempre que participo em encontros
e reuniões em Viseu costumo ouvir
que se a PSA se constipa, todos apanhamos uma pneumonia. O alerta
serviu para quem de direito obter
informação de que o assunto está a
ser tratado e ultrapassado. Eu já não
vou a manifestações há muitos anos,
mas se passasse na cabeça de alguém
fazer seja o que for que colocasse em
causa a continuidade da fábrica da
PSA em Mangualde, garanto que
seria eu a liderar um movimento de
levantamento nacional contra quem
quer que fosse. Num momento em
que se discute tanto a necessidade
de preservar o que há de bom e trazer mais para o interior, não podemos esquecer que a PSA é uma conquista de há muitos anos que não se
pode pôr em causa seja porque motivo for. Seria um retrocesso total no
esforço que está a ser feito para haver um desenvolvimento mais equilibrado do país. Mas pelo que se sabe
o problema está resolvido e portanto é um não assunto.

Para ouvir em 98.8 ou em www.jornaldocentro.pt o que o eurodeputado Fernando Ruas pensa sobre a saga autoestrada Viseu/Coimbra e de que forma a geringonça funciona nas descidase nas subidas.
Sexta-feira, 16 de fevereiro, depois das noticias das 101100 e às 241100. Sábado, dia 17 de fevereiro, às 81130 e domingo, dia 18 de fevereiro. depois das 12h30
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Luís Represas vai atuar no Complexo Paroquial de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

16/02/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e47031e

Concerto está marcado para 23 de fevereiro à noite
O músico Luís Represas vai estar em Mangualde a 23 de fevereiro para um concerto no auditório do
Complexo Paroquial às 21h30. A atuação enquadra-se no âmbito do ciclo cultural "Sextas da Lua",
promovido pela Câmara.
Luís Represas fundou a banda Trovante em 1976, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na Papelaria
Adrião e no Complexo Paroquial de Mangualde.
2018-02-16 13:00:00+00:00
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Portagens ameaçam investimento
do grupo PSA em Mangualde

A

PSA alerta que, se o modelo de pagamento das
portagens em Portugal se
mantiver indexado à altura dos veículos, o investimento na
fábrica do grupo em Mangualde
pode estar em causa.
Por ter mais de 1,10 metro
de altura no eixo da frente, a fu-

tura geração do furgão comercial
ligeiro Peugeot Partner e Citroën
Berlingo, denominada atualmente
pelo nome de código K9, será, no
modelo atual de portagens na autoestradas nacionais, considerada
Classe 2.

Nesse cenário, o modelo não
será vendido em Portugal, de acordo com o diretor-geral do grupo
PSA para o comércio em Portugal,
Alfredo Amaral.
“Não queremos nenhuma
exceção, queremos é que a regulamentação mude”, resumiu o dirigente, referindo a necessidade de
uma resposta oﬁcial “antes do ﬁnal
de junho” para não haver impacto
na fábrica de Mangualde.
Entretanto, o presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, indicou, com base numa
informação do Governo, que o
modelo será Classe 1.
“Esta é uma excelente novidade”, aﬁrmou o autarca.
O K9 poderá chegar a um
máximo de produção de 100 mil
veículos anualmente, dos quais
20% serão destinados ao mercado
nacional (caso seja lançado).
O responsável referiu que o
primeiro impacto, caso se mantenha a situação, será a nível de
emprego, com a possibilidade de
o novo terceiro turno, com mais
de 200 trabalhadores e a laborar a
partir de abril, terminar em outubro, altura em que se deve iniciar a
produção do novo modelo.
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Nº 317
CONTRATO Nº 594655

Eletrificação automóvel
é estrada de sentido único
• Marcas e especialistas acreditam que cenário é irreversível
• O total de veículos recarregáveis em Portugal ascendeu a 4082 unidades (+121,2%) em 2017
Págs. IV, V e VI

Responsáveis pela unidade
de Braga e pelo marketing explicam
estratégia

Filinto Mota
inaugura espaços
dedicados à DS

Salão parisiense
realizou-se de 7 a 11
9 720972 000037

Mercado
nacional caiu
2,1% em janeiro
Pág. VII

Pág. III

01724

Erro na emissão
de matrículas marcou mês

Franceses
“jogaram” em casa
no Rétromobile
2018
Págs. VIII e IX

Indústria

Portagens
ameaçam
fábrica da PSA
em Mangualde
Pág. VII
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Torneio Gabinete de Projecto 2018 - 2ª Prova do Circuito Hotel Sra. do Castelo 2018
(Mangualde)
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2018-02-16T18:33:37+00:00
Estão abertas as inscrições para o Torneio Gabinete de Projecto 2018, 2ª Prova do Circuito Hotel Sra.
do Castelo 2018 (Mangualde) e prova mais importante e pontuável do mês de Fevereiro do Circuito
Nacional de Squash.?

Esta prova de nível 3, realizar-se-á nos dias 24 (sábado) e 25 (domingo) de Fevereiro nos courts das
Piscinas Municipais de Mangualde
Para mais informações sobre esta prova consulte:
www.facebook.com/LetStrokeSquashMangualde2.0
Carlos Viana Rodrigues
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Conversa Central: "O inferno do IP3 vai terminar"
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Jorge Coelho também se mostra preocupado com o futuro da fábrica da PSA em Mangualde
Associações empresariais da região de Viseu lançam uma petição para "requalificação completa e
adequada do IP3". Também a designada Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 lançou um
outro abaixo-assinado em defesa da melhoria do traçado da via que liga Coimbra a Viseu e para que o
assunto seja discutido na Assembleia da República. São iniciativas a mais, que se "atropelam", ou
quantas mais melhor?
Todos não somos demais. Tem que se resolver, de forma adequada e penso estarmos no bom
caminho, a requalificação do IP3. A Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) ao lançar esta
iniciativa, com muita força, no início do mandato da nova direção, vem no momento certo. Como é
dito no texto, e bem, isto é para não parar até a requalificação do IP3 ser uma realidade. Todos temos
que nos mobilizar para o Governo concretizar este desafio que tem entre mãos. E tanto quanto sei
está a ser trabalhada a informação positiva que todos estamos à espera. Acredito que o inferno do IP3
vai terminar.
Também é o sinal de que quando os políticos não resolvem têm que ser os cidadãos a mobilizarem-se?
A sociedade, por princípio, deve mobilizar-se sempre. Quando o poder fazer em conjunto com os
políticos melhor. É o que está acontecer neste processo. Há autarquias e outras instituições
empenhadas. Ser uma iniciativa da AIRV dá credibilidade e independência à iniciativa. Que ninguém
venha reclamar que é uma vitória de X ou Y. Será uma vitória dos cidadãos e da região que se fizeram
ouvir como um todo.
Tirar a reivindicação da requalificação do IP3 da luta partidária pode ajudar a resolver?
Pode ajudar muito. Porque a AIRV só tem como objetivo que a requalificação do IP3 seja uma
realidade.
A direção nacional da PSA veio a público alertar que estaria em perigo a continuidade da fábrica em
Portugal se o novo modelo, o designado K9, que vai ser produzido em Mangualde, fosse pagar
portagens classe 2. Fez bem a PSA fazer este alerta nacional para a resolução de uma questão que se
tem arrastado no tempo?
Entretanto o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, já veio dizer que o Governo lhe
garantiu que o K9 vai pagar portagens classe 1. O alerta nacional fez sentido?
Sempre que participo em encontros e reuniões em Viseu costumo ouvir que se a PSA se constipa,
todos apanhamos uma pneumonia. O alerta serviu para quem de direito obter informação de que o
assunto está a ser tratado e ultrapassado. Eu já não vou a manifestações há muitos anos, mas se
passasse na cabeça de alguém fazer seja o que for que colocasse em causa a continuidade da fábrica
da PSA em Mangualde, garanto que seria eu a liderar um movimento de levantamento nacional contra
quem quer que fosse. Num momento em que se discute tanto a necessidade de preservar o que há de
bom e trazer mais para o interior, não podemos esquecer que a PSA é uma conquista de há muitos
anos que não se pode pôr em causa seja porque motivo for. Seria um retrocesso total no esforço que
está a ser feito para haver um desenvolvimento mais equilibrado do país. Mas pelo que se sabe o
problema está resolvido e portanto é um não assunto.
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Agrobio faz várias acções sobre boas práticas para a recuperação de áreas ardidas
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A Agrobio - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica está a percorrer as regiões do país
assoladas pelos grandes incêndios do Verão de 2017 com sessões de esclarecimento sobre as "Boas
práticas para a Recuperação de Áreas Ardidas".
Já confirmadas estão acções na Casa da Cultura da Sertã, em 26 de Fevereiro, às 18 horas, na
Biblioteca Municipal de Arganil, a 1 de Março, 18 horas, e no Auditório da Câmara Municipal de
Mangualde, a 22 de Março, 18h00.
Técnicas da agricultura biológica
Estas acções pretendem contribuir para informar e incentivar ao uso, no terreno, de técnicas de
conservação e melhoria da fertilidade do solo e diversificação dos sistemas produtivos (técnicas
usadas na agricultura biológica, mas que podem ser aplicadas universalmente) que "poderão marcar a
diferença, para um futuro mais sustentável e mais resiliente perante as alterações climáticas já em
curso", diz fonte da Agrobio.
A entrada é gratuita mas sujeita a inscrição (aqui).
Agricultura e Mar Actual
Mon, 19 Feb 2018 09:07:40 +0100
CarlosCaldeira
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Mangualde. Ação de formação "Intervenção em comportamentos aditivos e
dependências"
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Durante o mês de maio, a Rede Social de Mangualde e a Câmara Municipal de Mangualde promovem
uma formação de 14 horas subordinada ao tema "Intervenção em comportamentos aditivos e
dependências", direcionada aos técnicos do concelho. Durante quatro sessões, a formadora Patrícia
Monteiro abordará diferentes temáticas nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde. Esta a formação é ministrada pelo Centro de Respostas Integradas de
Viseu - CRI.
As sessões decorrerão nas quintas-feiras do mês de maio (dias 8, 15, 22 e 29), entre as 9h30 e
13h00. Reconhecer a importância da comunidade na intervenção dos Centro de Aconselhamento e
Deteção (CAD) é um dos objetivos, bem como aumentar os níveis de informação na área dos
diferentes CAD. Procura-se, ainda favorecer a rede de encaminhamento e resposta aos indivíduos do
concelho e dotar os técnicos de conhecimentos que permitam detetar, o mais precocemente possível,
o consumo de substâncias psicoativas. Importa também informar os técnicos sobre as respostas e
recursos existentes no território.
19 Fevereiro, 2018
José Silva
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Sessão de informação sobre Serviços Públicos Essenciais teve lugar em Mangualde
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Decorreu, no final da passada semana, a sessão de informação sobre Serviços Públicos Essenciais, na
vertente das comunicações eletrónicas. O momento decorreu no Auditório da Câmara Municipal de
Mangualde, no seguimento do protocolo estabelecido entre a Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde. O Professor Mário Frota, Presidente da APDC,
foi o orador nesta sessão de informação.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
19 Fevereiro, 2018
José Silva
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Serviços públicos essenciais debatidos em Mangualde
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Decorreu, no final da passada semana, a sessão de informação sobre Serviços Públicos Essenciais, na
vertente das comunicações eletrónicas. O momento decorreu no Auditório da Câmara Municipal de
Mangualde, no seguimento do protocolo estabelecido entre a Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde. O Professor Mário Frota, Presidente da APDC,
foi o orador nesta sessão de informação.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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"Alcafache Bike Day" contou com 300 participantes
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Decorreu no passado Domingo,18 de fevereiro, a quarta edição do Alcafache Bike Day, que contou
com a participação de três centenas de pessoas. Esta edição dividiu-se em 3 atividades: BTT - 25Km e
40Km; Trail - 15Km e 25Km; e zumba e caminhada.
Este evento, organizado pela Casa do Povo de Alcafache com o apoio, entre outras entidades, da
Câmara Municipal de Mangualde, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo.
20 Fevereiro, 2018
José Silva
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Três centenas de participantes na 4ª edição do Alcafache Bike Day
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Decorreu ontem, domingo (dia 18 de fevereiro), a quarta edição do Alcafache Bike Day, que contou
com a participação de três centenas de pessoas. Esta edição dividiu-se em 3 atividades: BTT - 25Km e
40Km; Trail - 15Km e 25Km; e zumba e caminhada.
Este evento, organizado pela Casa do Povo de Alcafache com o apoio, entre outras entidades, da
Câmara Municipal de Mangualde, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo.
Resultados finais em: http://apedalar.pt/eventos/info/1671
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Serviços Públicos Essenciais debatidos em Mangualde
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Serviços Públicos Essenciais debatidos em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Fevereiro de 2018
26 Views
Decorreu recentemente, a sessão de informação sobre Serviços Públicos Essenciais, na vertente das
comunicações eletrónicas. O momento decorreu no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, no
seguimento do protocolo estabelecido entre a Associação Portuguesa de Direito do Consumo (APDC) e
a Câmara Municipal de Mangualde. O Professor Mário Frota, Presidente da APDC, foi o orador nesta
sessão de informação.
O protocolo estabelece como objetivo a cooperação na realização de um projeto aprovado e apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da informação, educação e
apoio dos consumidores.
Por:M.M
19 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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Mangualde."Ser por um dia..." permitiu experiências profissionais a alunos do 9º ano
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Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a Rede Social de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa Ser
por um dia... . Os alunos do 9º ano do concelho de Mangualde tiveram a oportunidade de
experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão escolhida. As profissões escolhidas este ano foram:
investigador policial/polícia, cozinheiro, fotógrafo, engenheiro informático, psicóloga,
mecânico/mecatrónica automóvel, médico, atriz, arquiteto e educadora de Infância.
Maria José Coelho, presidente da Rede Social e Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
congratula-se pela adesão dos jovens nesta ação e pelos resultados obtidos. Nesta atividade
dissipam-se algumas dúvidas de se querer enveredar ou não por determinada área profissional. No
fundo é um complemento dos testes psicológicos e um teste à profissão que idealizaram , sublinha
Maria José Coelho.
Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", da
Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de
trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos
selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de
Saúde de Mangualde, Restaurante Valério, Filipe Coelho - Produções Fotográficas, Câmara Municipal
de Mangualde, 5 Sentidos - Espaço de Reabilitação E Intervenção Psicoeducacional, Oficina Manuel
Marques da Silva, AMARTE e Obra Social Beatriz Pais.
21 Fevereiro, 2018
José Silva
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Três centenas de participantes
na 4.ª edição do Alcafache Bike Day
MANGUALDEA 4.ª edição do
‘Alcafache Bike Day’ realizouse no passado domingo na freguesia de Alcafache, em Mangualde, num evento que teve
participação de três centenas
de pessoas oriundas de vários
locais do concelho mas também de toda a região
Esta edição dividiu-se em
três actividades distintas: BTT
com distâncias de 25 e 40 qui-

D.R.

Presidente da autarquia, João Azevedo, marcou presença

lómetros, Trail com 15 e 25 quilómetros e ainda uma sessão
de zumba e caminhada.
O evento foi organizado pela
Casa do Povo de Alcafache
com o apoio, entre outras entidades, da Câmara Municipal
de Mangualde.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, marcou também
presença na iniciativa. |
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Conferência sobre
finanças e contabilidade
EVENTO O Departamento de
Gestão da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu comemora, neste ano lectivo, 30
anos de actividade, celebrando,
simultaneamente, 30 anos da
licenciatura em Gestão de Empresas, 20 anos da licenciatura
em Contabilidade e 10 anos do
mestrado em Finanças.
No âmbito do programa de
comemorações, designado por
'30Anos de Gestão – Memórias,
Testemunhos, Desafios', o De-

partamento está a desenvolver,
ao longo do ano lectivo, um
vasto conjunto de iniciativas.
Assim, vai promover, no próximo dia 6 de Março, pelas
14h30, na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu,
uma conferência subordinada
ao tema 'Finanças e Contabilidade'. O painel de oradores é
composto por Elísio Oliveira,
vice-presidente da Câmara de
Mangualde e ex-director financeiro do Grupo PSA - Centro
de Produção de Mangualde,

João Rodrigues, economista e
ex-director coordenador da região Centro de um banco comercial, José Rodrigues de Jesus, bastonário da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, e
Paulo Lourenço, professor do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e secretário geral da Federação Portuguesa de Futebol).
A sessão é moderada por Miguel Midões, docente da Escola
Superior de Educação de Viseu
do IPV e jornalista da TSF. |
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4ºAlcafache Bike Day com mais de três centenas de participantes
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4ºAlcafache Bike Day com mais de três centenas de participantes
Posted by: Antonio Pacheco
21 de Fevereiro de 2018
24 Views
Decorreu neste domingo ( 18 de fevereiro), a quarta edição do Alcafache Bike Day, que contou com a
participação de três centenas de pessoas. Esta edição dividiu-se em 3 atividades: BTT - 25Km e
40Km; Trail - 15Km e 25Km; e zumba e caminhada.
Este evento, organizado pela Casa do Povo de Alcafache com o apoio, entre outras entidades, da
Câmara Municipal de Mangualde, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo.
Por:Mun.Mangualde
21 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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Alunos de Mangualde vivenciam a profissão que querem ter
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Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a Rede Social de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa Ser
por um dia... . Os alunos do 9º ano do concelho de Mangualde tiveram a oportunidade de
experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão escolhida. As profissões escolhidas este ano foram:
investigador policial/polícia, cozinheiro, fotógrafo, engenheiro informático, psicóloga,
mecânico/mecatrónica automóvel, médico, atriz, arquiteto e educadora de Infância.
Maria José Coelho, presidente da Rede Social e Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
congratula-se pela adesão dos jovens nesta ação e pelos resultados obtidos. Nesta atividade
dissipam-se algumas dúvidas de se querer enveredar ou não por determinada área profissional. No
fundo é um complemento dos testes psicológicos e um teste à profissão que idealizaram , sublinha
Maria José Coelho.
Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", da
Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de
trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos
selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de
Saúde de Mangualde, Restaurante Valério, Filipe Coelho - Produções Fotográficas, Câmara Municipal
de Mangualde, 5 Sentidos - Espaço de Reabilitação E Intervenção Psicoeducacional, Oficina Manuel
Marques da Silva, AMARTE e Obra Social Beatriz Pais.
21 de Fevereiro de 2018
Redacção
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GNR: Mangualde - Recuperados canídeos abandonados
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O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde, no dia 20 de fevereiro, recuperou três canídeos juvenis abandonados em caixas de cartão,
em Mangualde.
Durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No mesmo dia, receberam uma denúncia que
dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às
características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para
procederam uma avaliação médico-veterinária. A situação foi ainda encaminhada para o Ministério
Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática do crime de abandono.
Fonte: GNR-DCRP
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Cães abandonados em Mangualde foram recuperados

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/02/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ada15a16

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde, no dia 20 de fevereiro, recuperou três canídeos juvenis abandonados em caixas de cartão,
em Mangualde.
Durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No mesmo dia, receberam uma denúncia que
dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às
características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para
procederam uma avaliação médico-veterinária. A situação foi ainda encaminhada para o Ministério
Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática do crime de abandono.
22 Fevereiro, 2018
José Silva
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"Recuperar uma área florestal ou agrícola após um incêndio"
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AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoverá, no dia 22 de março, uma ação
de informação subordinada ao tema "Recuperar uma área florestal ou agrícola após um incêndio". Esta
sessão terá início às 18h00, no auditório da Câmara Municipal de Mangualde, com duração
aproximada de uma hora. O Município de Mangualde é parceiro nesta que é uma iniciativa de apoio e
incentivo às populações nesta fase de recuperação pós incêndios.
Na sequência da vaga de incêndios ocorrida em 2017, que fustigou gravemente o concelho de
Mangualde, a AGROBIO pretende divulgar boas práticas na recuperação de áreas ardidas. Assim, esta
sessão visa informar e incentivar, no terreno, sobre técnicas de conservação e melhoria da fertilidade
do solo e diversificação dos sistemas produtivos (técnicas usadas na Agricultura Biológica, mas que
podem ser aplicadas universalmente) que poderão marcar a diferença, para um futuro mais
sustentável e mais resiliente perante as alterações climáticas já em curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, e Jaime Ferreira, Presidente da Direção da AGROBIO. Seguir-se-á "Princípios base para
uma produção sustentável e resiliente aos incêndios. A agricultura biológica", um esclarecimento
prestado por Jaime Ferreira. Posteriormente, António Lopes falará sobre a "Recuperação de áreas
ardidas e restabelecimento da produtividade em sistemas mistos de produção biológica". A sessão
terminará com o esclarecimento de dúvidas.
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em https://goo.gl/5vc9dx.
22 Fevereiro, 2018
José Silva

Página 133

A134

ID: 73710500

22-02-2018

Meio: Imprensa

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,79 x 3,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

6MANGUALDE A Rede Social de Man-

gualde promoveu a iniciativa “Ser por um
dia…”. Os alunos do 9.º ano experimentaram a sua profissão escolhida, desde
investigador policial/polícia a cozinheiro,
passando por fotógrafo, engenheiro informático, psicóloga, mecânico, médico,
atriz, arquiteto e educador de Infância.
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GNR: Recuperados canídeos abandonados
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O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde, no dia 20 de fevereiro, recuperou três canídeos juvenis abandonados em caixas de cartão,
em Mangualde.
Durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No mesmo dia, receberam uma denúncia que
dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às
características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para
procederam uma avaliação médico-veterinária. A situação foi ainda encaminhada para o Ministério
Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática do crime de abandono.
.
Comunicado GNR Viseu
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Município de Mangualde e AGROBIO incentivam população a recuperar uma área
florestal ou agrícola após um incêndio
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A AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoverá, no dia 22 de março, uma
ação de informação subordinada ao tema "Recuperar uma área florestal ou agrícola após um
incêndio". Esta sessão terá início às 18h00, no auditório da Câmara Municipal de Mangualde, com
duração aproximada de uma hora. O Município de Mangualde é parceiro nesta que é uma iniciativa de
apoio e incentivo às populações nesta fase de recuperação pós incêndios.
Na sequência da vaga de incêndios ocorrida em 2017, que fustigou gravemente o concelho de
Mangualde, a AGROBIO pretende divulgar boas práticas na recuperação de áreas ardidas. Assim, esta
sessão visa informar e incentivar, no terreno, sobre técnicas de conservação e melhoria da fertilidade
do solo e diversificação dos sistemas produtivos (técnicas usadas na Agricultura Biológica, mas que
podem ser aplicadas universalmente) que poderão marcar a diferença, para um futuro mais
sustentável e mais resiliente perante as alterações climáticas já em curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, e Jaime Ferreira, Presidente da Direção da AGROBIO. Seguir-se-á "Princípios base para
uma produção sustentável e resiliente aos incêndios. A agricultura biológica", um esclarecimento
prestado por Jaime Ferreira. Posteriormente, António Lopes falará sobre a "Recuperação de áreas
ardidas e restabelecimento da produtividade em sistemas mistos de produção biológica". A sessão
terminará com o esclarecimento de dúvidas.
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em https://goo.gl/5vc9dx.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Jovens de Mangualde aprendem no terreno a profissão que querem ter no futuro
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Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a Rede Social de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa Ser
por um dia... . Os alunos do 9º ano do concelho de Mangualde tiveram a oportunidade de
experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão escolhida. As profissões escolhidas este ano foram:
investigador policial/polícia, cozinheiro, fotógrafo, engenheiro informático, psicóloga,
mecânico/mecatrónica automóvel, médico, atriz, arquiteto e educadora de Infância.
Maria José Coelho, presidente da Rede Social e Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
congratula-se pela adesão dos jovens nesta ação e pelos resultados obtidos. Nesta atividade
dissipam-se algumas dúvidas de se querer enveredar ou não por determinada área profissional. No
fundo é um complemento dos testes psicológicos e um teste à profissão que idealizaram , sublinha
Maria José Coelho.
Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", da
Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de
trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos
selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de
Saúde de Mangualde, Restaurante Valério, Filipe Coelho - Produções Fotográficas, Câmara Municipal
de Mangualde, 5 Sentidos - Espaço de Reabilitação E Intervenção Psicoeducacional, Oficina Manuel
Marques da Silva, AMARTE e Obra Social Beatriz Pais.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Município de Mangualde homenageia bombeiras voluntárias
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Integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
organizará, no dia 9 de março, uma conferência subordinada ao tema "O papel das mulheres na
História". A sessão, que decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, terá início às 21h00.
Serão ainda homenageadas as Bombeiras Voluntárias do concelho pela coragem e pelos serviços
prestados à população.
Esta conferência terá como oradora a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Os presentes serão também brindados com um
momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel Moura,
Bruno Cabral e Nuno Silva. Seguir-se-á a atuação do Grupo Dance Mix, composto por um grupo de
alunos de dança, com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do Centro de Estudos
Musicais Nancy.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde: 3 cachorrinhos abandonados em locais diferentes foram recuperados pela
GNR
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O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde, recuperou três cachorrinhos, com poucas semanas de idade, que tinham sido
abandonados em caixas de cartão, em Mangualde.
A recuperação dos três animais aconteceu na passada terça-feira, 20 de fevereiro.
Como conta a Guarda Nacional Repúblicana, através de uma nota de imprensa, durante um
patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma cria,
aparentemente abandonada, naquela localidade.
No mesmo dia, a GNR recebeu uma denúncia que dava conta de outra caixa semelhante, na Estrada
Nacional 234, com mais duas crias.
Atendendo às características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma
ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde, para
procederam a uma avaliação médico-veterinária.
A situação foi ainda encaminhada para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à
suspeita da prática do crime de abandono.
22 Fevereiro, 2018
Pedro Lopes
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GNR recupera três cães abandonados em Mangualde
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Canídeos eram da mesma ninhada
A GNR recuperou três cães juvenis que estavam abandonados em Mangualde. Segundo a força de
autoridade, os militares encontraram inicialmente uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria no interior do concelho, tendo recebido depois uma denúncia que dava conta de mais duas crias
noutra caixa deixada na Estrada Nacional 234.
Os guardas concluíram que os três canídeos eram da mesma ninhada.
Estes animais já foram entregues aos serviços veterinários da Câmara de Mangualde para avaliação
médico-veterinária. A situação foi ainda reportada ao Ministério Público devido à suspeita da prática do
crime de abandono.
2018-02-22 16:08:00+00:00
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Mangualde homenageia Bombeiras Voluntárias
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Integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
organizará, no dia 9 de março, uma conferência subordinada ao tema "O papel das mulheres na
História". A sessão, que decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, terá início às 21h00.
Serão ainda homenageadas as Bombeiras Voluntárias do concelho pela coragem e pelos serviços
prestados à população.
Esta conferência terá como oradora a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Os presentes serão também brindados com um
momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel Moura,
Bruno Cabral e Nuno Silva. Seguir-se-á a atuação do Grupo Dance Mix, composto por um grupo de
alunos de dança, com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do Centro de Estudos
Musicais Nancy.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
22 de Fevereiro de 2018
Redacção
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GNR encontra três cachorros abandonados em caixas de cartão. MP investiga
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Thu, 22 Feb 2018 19:05:00 +0100
O Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde está a investigar, uma vez que está em causa
um crime de abandono.
Os militares da GNR encontraram, na última terça-feira, um cachorro abandonado numa rua em
Mangualde, Viseu. O animal estava dentro de uma caixa de cartão, tendo sido levado pelos militares
que, mais tarde, receberam uma denúncia de que havia mais dois canídeos abandonados.
Desta feita, a GNR dirigiu-se à Estrada Nacional 234 onde encontrou outra caixa de cartão onde
estavam outras duas crias.
Em comunicado, aquela força de segurança faz saber que "atendendo às características físicas, idade e
raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada"
Recuperados os três cachorros, os animais foram entregues aos serviços veterinários da Câmara
Municipal de Mangualde para o seu estado de saúde ser avaliado.
O crime de abandono de animais de companhia é punido por lei com pena de prisão até seis meses ou
com pena de multa até 60 dias.
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Estavam em caixas de cartão, revelou a Guarda em Comunicado
A GNR recuperou, esta terça-feira, três cachorros abandonados em caixas de cartão, em Mangualde.
Em comunicado, a GNR esclarce que "durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa
de cartão que tinha no seu interior uma cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No
mesmo dia, receberam uma denúncia que dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional
234, com mais duas crias. Atendendo às características físicas, idade e raça dos três animais,
concluiu-se que são da mesma ninhada".
PUB
Os animais foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para serem
vistos por um médico-veterinário.
A situação foi ainda encaminhada para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à
suspeita da prática do crime de abandono.
/ CLC
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Bloco de Esquerda solicita esclarecimentos à CM de Mangualde sobre proteção de
animais
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Nota enviada à nossa redação pelo Bloco de Esquerda :
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
No dia 1 de Maio de 2017 entrou em vigor um novo Estatuto Jurídico dos Animais que ditou que os
animais, antes entendidos como coisas, gozassem de uma maior protecção no Direito.
O reconhecimento da natureza própria dos animais enquanto seres vivos sensíveis, bem como a
necessidade de medidas vocacionadas para a sua protecção e salvaguarda face a actos de crueldade e
maus-tratos infligidos pelos seus donos ou terceiros, tem vindo a recolher um consenso cada vez mais
alargado nas sociedades contemporâneas.
Face a isto, o Grupo de Trabalho para os Direitos dos Animais do BE Viseu, vem pedir esclarecimentos
sobre o ofício da Câmara Municipal de Mangualde que segue em anexo.
A Câmara Municipal de Mangualde está a seguir um procedimento que nos deixa completamente
estupefactos já que ,após pagamento, vai buscar o animal para eutanasiar ou para o que o município
bem entender (como por exemplo, para adopção), utilizando também uma transferência de
propriedade na base de dados do SICAFE.
Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objecto de protecção jurídica em virtude da sua
natureza, portanto não podem continuar a ser considerados coisas com a concordância das autarquias.
Aguardamos esclarecimentos,
O Grupo de Trabalho para os Direitos dos Animais do BE Viseu
23 Fevereiro, 2018
José Silva
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Programa completo das celebrações da Páscoa em Mangualde
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Como já vem sendo hábito, o Município de Mangualde apresenta uma programação especial para a
época pascal. Este ano, a celebração da Páscoa decorre entre 16 de março e 1 de abril, em vários
locais da cidade. A Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e do Centro
Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
Assim, no dia 16 de março, pelas 21h30, decorrerá, no Auditório da Câmara Municipal, o II Seminário
"Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma". No dia seguinte, em igual horário, o
Largo da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara
e seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais. Às 10h15, decorrerá a Bênção dos Ramos,
seguida de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À
tarde, pelas 15h00, ocorrerá a "Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém", uma encenação do
grupo Ondas do Campo, que percorrerá várias artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de
Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Já na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrar-se-á a Paixão do Senhor, às 17h00, na mesma
Igreja, seguida de procissão do enterro. Já à noite, pelas 21h30, realizar-se-á uma Via Sacra na
cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via
Sacra sai da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) e irá até à Igreja Paroquial de
Mangualde.
A Vigília Pascal realiza-se no sábado, dia 31, às 21h30, terminando as celebrações com a Missa Solene
do Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde.
PROGRAMA | PÁSCOA EM MANGUALDE'18
16 de março | 21h30
II Seminário "Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma"
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
17 de março | 21h30
Amentar das Almas
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e seus convidados
Largo da Misericórdia
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25 de março | 10h15
Bênção dos Ramos, seguida de Procissão e Missa Solene na Igreja Paroquial
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo)
25 de março | 15h00
Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém
Encenação de Ondas do Campo
Das artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de Mangualde
29 de março, Quinta-feira Santa | 21h00
Missa da Ceia do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde
30 de março, Sexta-feira Santa | 17h00
Celebração da Paixão do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde e procissão do enterro
30 de março, Sexta-feira Santa | 21h30
Via Sacra
Na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu
Da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) até à Igreja Paroquial de Mangualde
31 de março | 21h30
Vigília Pascal
1 de abril, Domingo de Páscoa | 11h00
Missa Solene
Igreja Paroquial de Mangualde
23 Fevereiro, 2018
José Silva
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Artistas portugueses, quanto cobram por concerto? - Descobrir PORTUGAL
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Início Cantos & Danças Artistas portugueses, quanto cobram por concerto?
Cantos & Danças
Artistas portugueses, quanto cobram por concerto?
Artistas portugueses como Tony Carreira, Mariza e Anselmo Ralph são dos mais bem pagos em
Portugal. Salvador valorizou e Quim Barreiros é o mais solicitado.
Por Copy Desk - 23/02/2018 1 0
COMPARTILHE
Facebook
Twitter
Artistas portugueses como Tony Carreira, Mariza e Anselmo Ralph são dos artistas mais bem pagos
em Portugal, por concerto. Salvador Sobral foi dos que mais recentemente valorizou e Quim Barreiros
é o mais solicitado. Acessível ao público, podemos pesquisar no Portal Base (site governamental onde
se podem consultar todos os contratos públicos) pelos nomes dos artistas portugueses e rapidamente
podemos concluir quais os montantes que cada artista cobra por concerto. Os preços variam bastante.
O caso de Salvador Sobral é singular: marcado antes da vitória na Eurovisão, o concerto foi pensado
para determinada dimensão, mas passou a ser cinco vezes maior, multiplicando os custos mas
também as receitas.
O levantamento aqui apresentado, dos valores contratados entre as autarquias e os artistas, apenas
incide sobre os contratos realizados em 2017, por artista/banda, e não em conjunto com outros
artistas.
Ressalva-se que estes valores não representam os cachets dos artistas mas sim o valor global pago
pelos serviços.
Tony Carreira
Tony Carreira
O cantor cobra entre 30 mil euros e 41 mil euros contudo, em anos anteriores, é possível observar
valores mais elevados.
Mickael Carreira
Mickael Carreira
Em Agosto, ao Município de Mangualde e o último concerto registado, Mickael Carreira cobrou 18 mil
euros.
David Carreira
David Carreira
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Em Lagos no mês de Julho, o artista cobrou 26,6 mil euros. No seu último concerto registado em
Setembro, o artista cobrou ao Município de Tavira 16,9 mil euros.
Luísa Sobral
Luísa Sobral
No último concerto em Agosto, a artista cobrou 10 mil euros para a realização de um concerto no
Município de Évora.
Salvador Sobral
Salvador Sobral
O último contrato registado refere-se ao mês de Agosto, onde foi cobrada ao Município de Alcobaça a
quantia de 10 mil euros.
(cont.)
1234
TAGSmúsica
COMPARTILHE
Facebook
Twitter
tweet
2018-02-23 21:52:45+00:00
Copy Desk
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Município e AGROBIO
incentivam na
recuperação da floresta
Mangualde Iniciativa dedicada à população do concelho vai decorrer no próximo
de 22 de Março, pelas 18h00, na Câmara Municipal
D.R.

A AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoverá, no dia 22 de
Março, uma acção de informação subordinada ao tema “Recuperar uma área florestal ou
agrícola após um incêndio”.
Esta sessão terá início às
18h00, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde, com
duração aproximada de uma
hora. O Município de Mangualde é parceiro nesta que é
uma iniciativa de apoio e incentivo às populações nesta
fase de recuperação pós incêndios.
Na sequência da vaga de incêndios ocorrida em 2017, que
fustigou gravemente o concelho de Mangualde, a AGROBIO pretende divulgar boas
práticas na recuperação de
áreas ardidas. Assim, esta sessão visa informar e incentivar,
no terreno, sobre técnicas de
conservação e melhoria da fertilidade do solo e diversificação
dos sistemas produtivos (téc-

Incêndios deixaram rasto de destruição na região

nicas usadas na Agricultura
Biológica, mas que podem ser
aplicadas universalmente) que
poderão marcar a diferença,
para um futuro mais sustentável e mais resiliente perante
as alterações climáticas já em
curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo,

presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e Jaime
Ferreira, presidente da Direcção da AGROBIO. Seguir-se-á
“Princípios base para uma produção sustentável e resiliente
aos incêndios. A agricultura
biológica”, um esclarecimento
prestado por Jaime Ferreira.
Posteriormente, António Lo-

pes falará sobre a “Recuperação de áreas ardidas e restabelecimento da produtividade
em sistemas mistos de produção biológica”. A sessão terminará com o esclarecimento de
dúvidas.
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em
https://goo.gl/5vc9dx.|
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Mangualde vai homenagear bombeiras
no Dia Internacional da Mulher
EFEMÉRIDE Integrada nas
comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara
Municipal de Mangualde organizará, no dia 9 de Março,
uma conferência subordinada
ao tema “O papel das mulheres na História”. A sessão, que
decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, terá
início às 21h00. Serão ainda
homenageadas as bombeiras
voluntárias do concelho pela
coragem e pelos serviços prestados à população.
Esta conferência terá como
oradora Maria José Azevedo

Santos, docente da Faculdade
de Letras da Universidade de
Coimbra. Os presentes serão
também brindados com um
momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy
Brito, Abel Moura, Bruno Cabral e Nuno Silva. Seguir-se-á
a atuação do Grupo Dance
Mix, composto por um grupo
de alunos de dança, com idades compreendidas entre os
nove anos de idade, do Centro
de Estudos Musicais Nancy.
Comemorado anualmente
a 8 de Março, o Dia Interna-

Autarquia vai homenagear as bombeiras de Mangualde

cional da Mulher foi proclamado pela ONU em 1975 e
tem como objectivo relembrar
as conquistas das mulheres e

a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural,
linguístico e económico a que
estavam sujeitas.|
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DIÁRIO Nº 5447 23 DE FEVEREIRO DE 2018 SEXTA-FEIRA | 0,65 €

1,5 MILHÕES
PARA
O TEATRO
VIRIATO

ARQUIVO

Contrato de financiamento para quatro anos foi
assinado ontem entre o Teatro Viriato e a autarquia.
Verba destina-se à produção artística e à manutenção do espaço Página 3
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S. João da Pesqueira
promove saberes e
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Fim-de-semana

Detidas
seis pessoas
pelo crime
de incêndio
Detidos pela GNR nos distritos de Viseu, Castelo Branco e Guarda Página 20
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Município e AGROBIO incentivam na recuperação da floresta
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A AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoverá, no dia 22 de Março, uma
acção de informação subordinada ao tema "Recuperar uma área florestal ou agrícola após um
incêndio". Esta sessão terá início às 18h00, no auditório da Câmara Municipal de Mangualde, com
duração aproximada de uma hora. O Município de Mangualde é parceiro nesta que é uma iniciativa de
apoio e incentivo às populações nesta fase de recuperação pós incêndios.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
organizará, no dia 9 de Março, uma conferência subordinada ao tema "O papel das mulheres na
História". A sessão, que decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, terá início às 21h00.
Serão ainda homenageadas as bombeiras voluntárias do concelho pela coragem e pelos serviços
prestados à população.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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RegiãoMangualdeSociedade
Recuperados canídeos abandonados em Mangualde
23 Fevereiro, 2018 0 35
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde da GNR, no dia 20 de fevereiro, recuperou três canídeos juvenis abandonados em caixas
de cartão, em Mangualde.
Durante o patrulhamento, os militares encontraram uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria, aparentemente abandonada, naquela localidade. No mesmo dia, receberam uma denúncia que
dava conta de outra caixa semelhante na Estrada Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às
características físicas, idade e raça dos três animais, concluiu-se que são da mesma ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da Câmara Municipal de Mangualde para
procederam uma avaliação médico-veterinária. A situação foi ainda encaminhada para o Ministério
Público do Tribunal Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática do crime de abandono.
2018-02-23 00:28:42+00:00
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■ MANGUALDF
Texto Irene Ferreira

MATA DOS CONDES ASSUSTA MORADORES
DO RELÓGIO VELHO
AUTARQUIA E GNR ESTÃO
PREOCUPADAS COM FALTA
DE LIMPEZA DA MATA DOS
CONDES DE ANADIA E EM
CONJUNTO ESTÃO A TENTAR
ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO
s proprietários privados têm
até 15 de março para a limpeza
dos terrenos e matos próximos
de habitações mas nem todas as áreas
podem estar abrangidas pela obrigatoriedade. É o caso dos espaços classificados de interesse público ou paisagístico. Pode ser o caso da Mata dos
Condes de Anadia, em Mangualde,
propriedade da família do empresário
Miguel Paes do Amaral. Uma mata
que ronda os 10 hectares, plantada no
século XVIII e que é classificada de
Património de Interesse Público.
O Jornal do Centro sabe que a autarquia de Mangualde e a GNR estão
em contacto com os proprietários
para que a gestão do combustível
daquele espaço seja feita mas de
modo a que as árvores centenárias
sejam salvaguardadas. Contactado
Miguel Paes do Amaral não quis
pronunciar-se sobre a situação por
estar no estrangeiro, remetendo esclarecimentos para os próximos dias.

O

Mata classificada precisa de limpeza

ganharam para o susto quando as
chamas avançaram a toda a força em
direção à mancha florestal localizada
na cidade. O pânico instalou-se entre
os moradores que temiam pelas suas
casas. "A mata não ardeu porque
não calhou", refere um habitante
acrescentando que "o fogo ainda lá
pegou mas o lixo é tanto que abafou

as chamas e não as deixou alastrar".
Os próprios bombeiros consideram
tratar-se de um perigo iminente em
que os acessos à mata também não
são os apropriados. "Naquele recinto
só conseguem entrar as viaturas de
combate mais pequenas o que dificulta
o combate", refere fonte dos voluntários
mangualdenses.

Vizinhos exigem limpeza
Moradores do Bairro do Relógio Velho
estão preocupados com a falta de limpeza da Mata dos Condes de Anadia.
Um dos moradores ouvido pelo Jornal
do Centro, que optou pelo anonimato,
conta que aquele espaço, localizado a
poucos metros das habitações, não tem
tido "nenhuma atenção" por parte dos
proprietários em relação à limpeza e
manutenção. "Tenho 70 anos e sempre
conheci a mata suja", conta.
O mangualdense lembra que antigamente a inata dos Condes tinha
veados, javalis e outros animais e que
já não é possível encontrar nos dias
de hoje. "Acho que os únicos animais
que a mata tem são pavões", diz.
Os habitantes do bairro descrevem aquele espaço florestal como
"perigoso" que os deixa durante o verão de "coração nas mãos".
"Não sei porque não limpam a mata.
Têm um caseiro mas nem ele limpa
nada", adianta outro morador que
realça que a sua habitação se encontra
a poucos metros da mata. "Estamos
perante um barril de pólvora", conclui.
Pânico
Na noite de 15 de outubro os vizinhos
da mata dos Condes de Anadia não
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Mata dos Condes de Anadia assusta moradores do Relógio Velho
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Autarquia de Mangualde e GNR estão preocupadas com falta de limpeza
NOTÍCIA PREMIUM, PARA ASSINANTES, EXCLUSIVA
2018-02-23 19:00:00+00:00
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Mangualde celebra a Páscoa com cultura e tradição
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Como já vem sendo hábito, o Município de Mangualde apresenta uma programação especial para a
época pascal. Este ano, a celebração da Páscoa decorre entre 16 de março e 1 de abril, em vários
locais da cidade. A Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e do Centro
Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
Assim, no dia 16 de março, pelas 21h30, decorrerá, no Auditório da Câmara Municipal, o II Seminário
"Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma". No dia seguinte, em igual horário, o
Largo da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara
e seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais. Às 10h15, decorrerá a Bênção dos Ramos,
seguida de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À
tarde, pelas 15h00, ocorrerá a "Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém", uma encenação do
grupo Ondas do Campo, que percorrerá várias artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de
Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Já na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrar-se-á a Paixão do Senhor, às 17h00, na mesma
Igreja, seguida de procissão do enterro. Já à noite, pelas 21h30, realizar-se-á uma Via Sacra na
cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via
Sacra sai da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) e irá até à Igreja Paroquial de
Mangualde.
A Vigília Pascal realiza-se no sábado, dia 31, às 21h30, terminando as celebrações com a Missa Solene
do Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde.
23 de Fevereiro de 2018
Redacção
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MANGUALDE: Replantar quer reflorestar Portugal
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Regiões
MANGUALDE: Replantar quer reflorestar Portugal
Por TVNelas - Fevereiro 23, 2018 0 4
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
A REPLANTAR é um projeto Semente nascido do sonho de reflorestar Portugal, partilhando
sementes, plantas e árvores. Este projeto nasce da ligação às sementes de Carvalho que é um árvore
que pertence à ancestral flora portuguesa, uma árvore fundamental na sua função de conexão entre
outros elementos no subsolo, promotora da biodiversidade e do reequilíbrio dos solos.
A REPLANTAR tem sido responsável pela promoção das bolas de sementes, que são
constituídas por terra, água, argila e sementes de diferentes tipos. Estas têm sido semeadas por
grupos de voluntários nos concelhos de Mangualde, Oliveira do Hospital e Nelas.
O projeto tem contado com a participação de algumas autarquias e com o Agrupamento de
Escolas de Mangualde.
Este projecto procura o apoio de voluntários para as atividades que venham a desenvolver-se.
Queremos dar alguma esperança às nossas florestas.
2018-02-23 09:48:34+00:00
TVNelas
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MANGUALDE: Replantar Portugal - TVN
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Início Região MANGUALDE: Replantar Portugal
MANGUALDE: Replantar Portugal
Por tvn.pt - Fev 23, 2018
A REPLANTAR é um projeto Semente nascido do sonho de reflorestar Portugal, partilhando sementes,
plantas e árvores. Este projeto nasce da ligação às sementes de Carvalho que é um árvore que
pertence à ancestral flora portuguesa, uma
árvore fundamental na sua função de conexão entre outros elementos no subsolo, promotora da
biodiversidade e do reequilíbrio dos solos.
A REPLANTAR tem sido responsável pela promoção das bolas de sementes, que são
constituídas por terra, água, argila e sementes de diferentes tipos. Estas têm sido semeadas por
grupos de voluntários nos concelhos de Mangualde, Oliveira do Hospital e Nelas.
O projeto tem contado com a participação de algumas autarquias e com o Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
Este projecto procura o apoio de voluntários para as atividades que venham a desenvolver-se.
Queremos dar alguma esperança às nossas florestas.
2018-02-23 09:33:42+00:00
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BE questiona CM de Mangualde sobre ofício de recolha de animais e de transferência
de propriedade
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O BE endereçou ao presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o ofício que segue:
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
No dia 1 de Maio de 2017 entrou em vigor um novo Estatuto Jurídico dos Animais que ditou que os
animais, antes entendidos como coisas, gozassem de uma maior protecção no Direito.
O reconhecimento da natureza própria dos animais enquanto seres vivos sensíveis, bem como a
necessidade de medidas vocacionadas para a sua protecção e salvaguarda face a actos de crueldade e
maus-tratos infligidos pelos seus donos ou terceiros, tem vindo a recolher um consenso cada vez mais
alargado nas sociedades contemporâneas.
Face a isto, o Grupo de Trabalho para os Direitos dos Animais do BE Viseu, vem pedir esclarecimentos
sobre o ofício da Câmara Municipal de Mangualde que segue em anexo.
A Câmara Municipal de Mangualde está a seguir um procedimento que nos deixa completamente
estupefactos já que, após pagamento, vai buscar o animal para eutanasiar ou para o que o município
bem entender (como por exemplo, para adopção), utilizando também uma transferência de
propriedade na base de dados do SICAFE.
Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objecto de protecção jurídica em virtude da sua
natureza, portanto não podem continuar a ser considerados coisas com a concordância das autarquias.
Aguardamos esclarecimentos,
O Grupo de Trabalho para os Direitos dos Animais do BE Viseu
A Rua Direita, fazendo um pouco de "arqueologia", deixa aqui dois artigos publicados sobre o
assunto...
http://www.ruadireita.pt/editorial/o-que-e-um-canilgatil-intermunicipal-um-auschwitz-canideofelideoou-um-lugar-destinado-a-alojamento-de-caes-ou-gatos-13887.html
Canil de extermínio
Rua Direita
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Mangualde. Dia do Pai e Dia da Mãe temas para Concursos Literários
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O Município e a Rede Social de Mangualde, no âmbito da Igualdade de Género, inserida no Eixo
Fomentar a Funcionalidade Familiar, estão a organizar dois Concursos Literários cuja temática se
centra, por um lado, no Dia do Pai e, por outro, no Dia da Mãe como forma de promover a igualdade
de género e a cidadania. Esta atividade, de manifesto interesse pedagógico e literário, destina-se a
autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentem
trabalhos inéditos nas áreas da prosa e da poesia.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da mãe na família e na sociedade,
estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade
e a imaginação são os objetivos deste concurso onde a qualidade literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até às 17 horas do dia 16 de março de 2018 para os
concorrentes ao tema "Pai", e até às 17 horas do dia 30 de abril de 2018 para os concorrentes ao
tema "Mãe".
As normas de participação nestes concursos - dimensão dos textos, condições de entrega, critérios de
avaliação, entre outros - podem ser consultadas em www.cmmangualde.pt.
26 Fevereiro, 2018
José Silva
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•
de Caparica

Sofia
Monteiro
Mangualde

Dadores
da Marinha
Grande

A NOTÍCIA

A RESPOSTA

GASTRONOMIA. A Junta de Freguesia da Costa de Caparica apresenta
amanhã a 149 edição do Concurso da
Caldeirada à Pescador.

A edição deste ano decorre entre os
dias 2 de março e 1 de abril. Presta-se
homenagem ao labor dos homens do
mar e da terra na Costa de Caparica.

MULHERES. Realiza-se, no dia 9 de

A sessão decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Serão ainda homenageadas as bombeiras voluntárias do concelho.

março em Mangualde, uma conferência
subordinada ao tema '0 papel das mulheres na História'.

DÁDIVAS. A Associação de Dadores
Benévolos de Sangue do Concelho da
Marinha Grande promove amanhã mais
uma ação de recolha.

Esta ação de recolha de sangue realiza-se nas instalações da 'VIMA, na
Marinha Grande, no seguinte horário:
09h00 às 13h00.
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´Dia do Pai´ e ´Dia da Mãe´ dão o mote para dois concursos literários em Mangualde
- Farol da Nossa Terra
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O Município e a Rede Social de Mangualde, no âmbito da Igualdade de Género, inserida no Eixo
Fomentar a Funcionalidade Familiar, estão a organizar dois Concursos Literários cuja temática se
centra, por um lado, no Dia do Pai e, por outro, no Dia da Mãe como forma de promover a igualdade
de género e a cidadania. Esta atividade, de manifesto interesse pedagógico e literário, destina-se a
autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentem
trabalhos inéditos nas áreas da prosa e da poesia.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da mãe na família e na sociedade,
estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade
e a imaginação são os objetivos deste concurso onde a qualidade literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até às 17 horas do dia 16 de março de 2018 para os
concorrentes ao tema "Pai", e até às 17 horas do dia 30 de abril de 2018 para os concorrentes ao
tema "Mãe".
As normas de participação nestes concursos - dimensão dos textos, condições de entrega, critérios de
avaliação, entre outros - podem ser consultadas em www.cmmangualde.pt.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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"Sextas da Lua" recebeu Luís Represas. Mangualde na rota dos grandes eventos
culturais
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O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se para mais uma edição do "Sextas da Lua", desta vez
protagonizada por Luís Represas. O concerto, agendado para as 21h30 do passado dia 23 de fevereiro,
foi palco da boa música de Luís Represas, que demonstrou ainda um ótimo sentido de humor e uma
enorme simpatia pelo público que, após o espetáculo, quis tirar fotografias com o artista.
Luís Repesas fundou, em 1976, a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
27 Fevereiro, 2018
José Silva
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Casa cheia para ouvir Luís Represas em mais uma edição de "Sextas da Lua"
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O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se para mais uma edição do "Sextas da Lua", desta vez
protagonizada por Luís Represas. O concerto, agendado para as 21h30 do passado dia 23 de fevereiro,
foi palco da boa música de Luís Represas, que demonstrou ainda um ótimo sentido de humor e uma
enorme simpatia pelo público que, após o espetáculo, quis tirar fotografias com o artista.
Luís Repesas fundou, em 1976, a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Concursos literários em Mangualde
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Concursos literários em Mangualde
Posted by: Sofia Pacheco
27 de Fevereiro de 2018
18 Views
O Município e a Rede Social de Mangualde, no âmbito da Igualdade de Género, inserida no Eixo
Fomentar a Funcionalidade Familiar, estão a organizar dois Concursos Literários cuja temática se
centra, por um lado, no Dia do Pai e, por outro, no Dia da Mãe como forma de promover a igualdade
de género e a cidadania. Esta atividade, de manifesto interesse pedagógico e literário, destina-se a
autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentem
trabalhos inéditos nas áreas da prosa e da poesia.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da mãe na família e na sociedade,
estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade
e a imaginação são os objetivos deste concurso onde a qualidade literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até às 17 horas do dia 16 de março de 2018 para os
concorrentes ao tema "Pai", e até às 17 horas do dia 30 de abril de 2018 para os concorrentes ao
tema "Mãe".
As normas de participação nestes concursos - dimensão dos textos, condições de entrega, critérios de
avaliação, entre outros - podem ser consultadas em www.cmmangualde.pt.
27 de Fevereiro de 2018
Sofia Pacheco

Página 167

A168

Concursos Literários em Mangualde dedicados ao Dia do Pai e Dia da Mãe
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O Município e a Rede Social de Mangualde, no âmbito da Igualdade de Género, inserida no Eixo
Fomentar a Funcionalidade Familiar, estão a organizar dois Concursos Literários cuja temática se
centra, por um lado, no Dia do Pai e, por outro, no Dia da Mãe como forma de promover a igualdade
de género e a cidadania. Esta atividade, de manifesto interesse pedagógico e literário, destina-se a
autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentem
trabalhos inéditos nas áreas da prosa e da poesia.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da mãe na família e na sociedade,
estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade
e a imaginação são os objetivos deste concurso onde a qualidade literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até às 17 horas do dia 16 de março de 2018 para os
concorrentes ao tema "Pai", e até às 17 horas do dia 30 de abril de 2018 para os concorrentes ao
tema "Mãe".
As normas de participação nestes concursos - dimensão dos textos, condições de entrega, critérios de
avaliação, entre outros - podem ser consultadas em www.cmmangualde.pt.
27 de Fevereiro de 2018
Redacção
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Finanças e contabilidade em debate no Politécnico de Viseu
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Conferência celebra 30 anos do departamento de Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
A Aula Magna do Politécnico de Viseu recebe no dia 6 de março às 14h30 a conferência "Finanças e
Contabilidade" no âmbito das comemorações dos 30 anos de atividade do Departamento de Gestão da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, abrangendo as licenciaturas em Gestão de Empresas e
Contabilidade e o mestrado em Finanças.
A conferência contará com a participação do vice-presidente da Câmara de Mangualde, Elísio Oliveira,
do economista João Rodrigues, do bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, José
Rodrigues de Jesus e de Paulo Lourenço, secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol e
professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
A sessão será moderada por Miguel Midões, jornalista e professor da Escola Superior de Educação de
Viseu.
2018-02-28 11:20:00+00:00
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Casa cheia para ver Luis Represas
Posted by: Antonio Pacheco
28 de Fevereiro de 2018
32 Views
O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se para mais uma edição do "Sextas da Lua", desta vez
protagonizada por Luís Represas. O concerto, agendado para as 21h30 do passado dia 23 de fevereiro,
foi palco da boa música de Luís Represas, que demonstrou ainda um ótimo sentido de humor e uma
enorme simpatia pelo público que, após o espetáculo, quis tirar fotografias com o artista.
Luís Repesas fundou, em 1976, a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
28 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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No próximo dia 3 de março, sábado, as Piscinas Municipais de Vila Nova de Paiva acolhem o 36º
Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha, com início das provas às 15h00.
Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a Câmara Municipal
de Vila Nova de Paiva, esta última sob a distinção de Município Amigo do Desporto.
O 36º Torneio conta com a participação de cerca de 190 atletas de 14 Escolas de Natação dos distritos
de Viseu, Guarda e Coimbra. A Escola Municipal de Natação de Vila Nova de Paiva participará com 15
atletas.
Por ser considerada uma prova de preparação para aquisição de noções de funcionamento das provas
do Circuito de Natação, participam atletas desde os 6 aos 16 anos.
Fev 28 2018
editor
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EDITORIAL

QUANDO AS EXCEÇÕES
"LEGITIMAM"A REGRA

Júlio Santos
DIRETOR
juliosantos@turbo.pt

A
afirmação de princípio de que a política,
como a economia, são
• s pessoas, parece não
se aplicar a este governo. A rápida
criação de um regime de exceção
para os veículos comerciais a serem produzidos em Mangualde
demonstra, no mínimo, algum cinismo, tendo em conta a decisão
em si mesma e, principalmente, a
forma célere como foi tomada.
É, na verdade, indiciador de que a
referida decisão governamental
tenha sido anunciada (pelo autarca
de Mangualde) apenas alguns dias
depois de os responsáveis da Peugeot-Citroën terem feito saber que
a fábrica teria futuro incerto caso
os comerciais ligeiros resultantes
do projeto Kg viessem a pagar Cias-

se a nas autoestradas. Não estando giem um desenho marcado pela
em causa, evidentemente, o acerto maior altura da zona dianteira.
da decisão que a não ser tomada te- De tal maneira que, a menos que
ria graves implicações sociais para daqui para a frente se multiplia região e económicas para o País, quem os regimes de exceção,
vale então a pena salientar a reação depois dos MPV de Palmela, da
pronta do governo em contraste rábula dos pesos-brutos "a peabsoluto com a forma displicente dido" e agora dos comerciais de
como tem lidado com sucessivos Mangualde, não é difícil admitir
pedidos para que o tema das classes que em breve, face ao domínio
de portagem seja reapreciado.
crescente dos SUV, a maioria dos
Um assunto que roça o absurdo, automóveis seja Class,e z, deixancomo todos concordam, seja por- do a nu o ridículo da situação.
que não tem fundamento cm ne- Se não pelos prejuízos injustificanhum pressuposto técnico (a regra dos causados por um regulamento
do i,to metros de altura na vertical obsoleto, valeria a pena assumir
ao eixo dianteiro não é merecedo- rapidamente que quando uma
ra dessa designação), ou porque regra apenas "funciona" assente
os atuais requisitos de segurança cm sucessivas exceções, então é
e aerodinâmica ditam, cada vez porque alguma coisa está mesmo
mais, que os automóveis privile- errada. O

Página 172

