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Autárquicas’17
José António Jesus
PSD quer manter
tenta repetir vitória
votações expressivas
Viseu Na corrida à presidência há quatro mulheres
Após um longo ciclo de governação de Fernando Ruas, sucedido por um mandato de Almeida Henriques, o PSD quer,
nestas eleições autárquicas,
manter em Viseu o historial de
votações expressivas das últimas décadas.
Nas autárquicas de 2013,
com o impedimento de Fernando Ruas se voltar a candidatar devido à lei de limitação
de mandatos, a aposta recaiu
em Almeida Henriques, antigo
secretário de Estado Adjunto
da Economia e Desenvolvi-

mento Regional.
Apesar da vitória, o PSD, que
antes detinha sete mandatos,
perdeu dois e ficou com cinco.
O PS passou de dois para três
vereadores e o CDS-PP conseguiu ter um vereador no executivo, o que já não acontecia
há duas décadas.
Seis candidatos
Almeida Henriques volta a
ser a aposta do PSD, mas terá
que enfrentar a professora Lúcia Silva, que quer ser a primeira mulher a liderar a Câ-

mara de Viseu e tem apelado
ao eleitorado para que dê ao PS
a oportunidade de deixar de ser
oposição e passar a governar
os destinos do concelho.
Na corrida à presidência da
Câmara de Viseu há mais três
mulheres: a professora Filomena Pires (CDU), a economista Paula Jacinta Amaral
(CDS-PP) e a psicóloga Carolina Almeida (PAN).
Já o BE considera ser tempo
de “arejar a casa” e, para isso,
apostou no investigador Fernando Figueiredo. |

TONDELA O social-democrata José António Jesus vai
tentar repetir a vitória conseguida em 2013, quando obteve
53,48% dos votos, para dar
continuidade ao trabalho feito
no primeiro mandato.
Professor de matemática do
ensino secundário, José António Jesus foi vereador entre
2001 e 2005 e nesse ano assumiu as funções de vice-presidente.
Nas últimas autárquicas,
com Carlos Marta impedido
de se recandidatar devido à lei

de limitação de mandatos, foi
o nome escolhido pelo PSD.
José António Jesus terá de
defrontar o actual presidente
da comissão política concelhia
do PS, o empresário Joaquim
Santos, que vai tentar melhorar os 25,69% dos votos obtidos em 2013.
O CDS-PP decidiu apostar
no independente António Dinis, professor universitário que
já foi vereador do Desporto do
município eleito pelo PSD.
António Dinis foi dirigente
da JSD em Tondela, membro

da concelhia e da distrital do
PSD, delegado regional do Instituto Português da Juventude
de Viseu e vereador na Câmara
de Tondela entre Outubro de
2005 e Julho de 2013. Em 2013,
desfiliou-se do PSD e, nesse
ano, concorreu à Assembleia
Municipal pelo CDS-PP.
A CDU volta a apostar no enfermeiro Manuel Veiga, que vai
pela quarta vez entrar na corrida à presidência da Câmara
de Tondela, com o objectivo de
reforçar o número de votos no
concelho. |

João Azevedo procura
reeleição para terceiro mandato
MANGUALDE O presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo (PS), recandidata-se ao cargo, procurando
a reeleição para um terceiro
mandato, de forma a dar continuidade ao projecto que começou a desenhar em 2009.
Nesse ano, com apenas 33
anos, o socialista destronou o
social-democrata Soares Marques - que procurava um

quarto mandato -, vencendoo com maioria absoluta.
Em 2013, bateu o candidato
da coligação PSD-CDS/PP, o
consultor Aníbal Maltês, conseguindo 63,57% dos votos.
Na sua terceira ‘corrida’ autárquica vai encontrar pela
frente dois adversários.
O professor de 2.º ciclo Joaquim Messias é o candidato do
PSD à Câmara de Mangualde,

onde exerce atualmente o
cargo de vereador da coligação
PSD/CDS-PP.
A coligação com o CDS-PP
desta feita não se concretizou
e o partido centrista não apresentou candidato.
Já a CDU decidiu levar a votos o advogado Albertino Figueiredo, que concorre pela
primeira vez por acreditar que
consegue "fazer melhor”. |

Leonel Gouveia concorre
a um segundo mandato
SANTA COMBA DÃO O socialista Leonel Gouveia vai
concorrer a um segundo mandato à frente da Câmara de
Santa Comba Dão, depois de,
em 2013, ter derrotado o social-democrata João Lou-

renço, quando este tentava ir
para o seu terceiro mandato.
Nas últimas eleições autárquicas, João Lourenço recandidatou-se pelo PSD, tentando
novamente vencer sem a coligação com o CDS-PP (que

em 2005 o tinha ajudado a
destronar o socialista Orlando
Mendes), mas não teve sucesso.
O PSD e o CDS-PP decidiram
retomar a fórmula vencedora
e apresentam-se coligados,
tendo apostado no antigo presidente da câmara Daniel Santos.
Daniel Santos foi presidente
substituto entre 1982 e 1985 e
eleito para o mandato de 1985
a 1989 e uma candidatura à câmara não fazia parte do seu
horizonte de vida até há pouco
tempo.
O único estreante na corrida
é Paulo Nogueira, da CDU. No
entanto, o candidato conhece
bem a casa à qual quer mudar
o rumo, uma vez que é técnico
superior municipal. |
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Autárquicas’17
José Morgado e Manuel
Custódia voltam a enfrentar-se
VILA NOVA DE PAIVA José
Morgado (PSD) e Manuel Custódio (coligação PSD/CDP-PP)
vão voltar a enfrentar-se este
domingo, dia 1 de Outubro, depois de, em 2009, o primeiro
ter ‘destronado’ o segundo na
presidência de Câmara de Vila
Nova de Paiva.
Manuel Custódio foi presidente da autarquia entre 2005
e 2009 e decidiu agora regres-

sar à luta autárquica como
candidato por querer voltar a
pegar em projectos que considera estruturantes para o
concelho.
Em 2013, o PSD tinha apostado em Carlos Mota e o CDSPP em Hugo Trindade, tendo
aquele partido conseguido
dois mandatos. Agora, os dois
partidos juntaram-se para impedir que José Morgado con-

PS e PSD repetem
duelo de 2013
NELAS Na corrida autárquica
deste ano repete-se o duelo de
2013, protagonizado pelo advogado e actual presidente da
Câmara de Nelas, Borges da
Silva, que é candidato pelo PS,
e pela médica e antiga presidente do município, Isaura Pedro, que concorre pelo PSD.
Em 2013, Isaura Pedro encabeçou a coligação do
PSD/CDS-PP, mas falhou a eleição para um terceiro mandato
pela curta margem de 13 votos
de diferença, permitindo uma
viragem à esquerda.
A presidência ficou entregue
a Borges da Silva, que procura
agora a reeleição para um segundo mandato, medindo outra vez forças com a ‘velha co-

nhecida’, de quem já foi vicepresidente em 2005.
Na ‘luta’ pela cadeira da presidência está também o jurista
Manuel Marques, pelo CDS-PP,
que já foi vice-presidente e candidato à presidência em 2001.
Por sua vez, o historiador e
investigador Carlos Mota Veiga
encabeça a lista do Movimento
Cívico Coração do Dão, que
defende que “é preciso mudar
de paradigma”, dando voz às
freguesias e às aldeias.
A CDU leva a votos o técnico
de segurança passiva contra
incêndios Manuel Guedelha,
que espera "marcar a diferença", com uma gestão eficiente dos recursos e dinheiros
públicos. |

PS volta a apostar
em Rogério Abrantes
CARREGAL DO SAL Depois
de, em 2013, ter ‘roubado’ a cadeira do poder ao PSD, o PS
volta a apostar em Rogério
Abrantes para a presidência da
Câmara de Carregal do Sal.
Nas últimas eleições autárquicas, com Atílio dos Santos Nunes impedido de se recandidatar
após ter cumprido seis mandatos, RogérioAbrantes conseguiu
convencer o eleitorado.
Em 2009, Atílio dos Santos
Nunes tinha vencido por uma
margem mínima, só conseguindo mais 63 votos do que o
adversário do PS, Rogério
Abrantes. Em 2013, o empresário do ramo das confeções, que
era um dos três vereadores da

oposição, fez nova tentativa e
conquistou a presidência.
Cabe ao professor de Filosofia
e Psicologia Óscar Paiva a tarefa de recuperar a câmara para
o PSD e impedir que Rogério
Abrantes consiga ser eleito para
um segundo mandato.
Na disputa estão também o
professor reformado António
Luís Correia, que pela terceira
vez vai encabeçar a lista da
CDU, e o independente José
Melo, que concorre nas listas
da coligação CDS-PP/PPM.
O PURP decidiu também
apostar neste concelho, candidatando o antigo funcionário
público e empresário Hélder
Duarte Dias. |

siga ser eleito para o seu terceiro mandato.
A CDU avança com o técnico
da Segurança Social António
Macário.
Em 2013, a CDU tinha concorrido a esta câmara com
uma lista encabeçada pelo
professor Manuel Rodrigues,
mas este ano resolveu retomar
a aposta de eleições autárquicas anteriores. |

PS quer conquistar
terceiro mandato
MOIMENTA DA BEIRA O
presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo
Ferreira (PS), vai tentar assegurar um terceiro mandato.
Em 2009, o presidente de então, José Agostinho Correia, entendeu que não deveria recandidatar-se e abriu lugar a Luís
Carlos Silva, que perdeu com
uma diferença de quase 10 pontos percentuais .Após uma li-

PSD tenta segurar
presidência da Câmara
MORTÁGUA O PSD vai tentar segurar a presidência da
Câmara de Mortágua, ‘roubada’ em 2013 ao PS, voltando a apostar em José Júlio
Norte, que foi o último candidato do partido no distrito
de Viseu a confirmar a sua
candidatura.
Nas últimas autárquicas,
aproveitando a impossibilidade de Afonso Abrantes se recandidatar devido à lei de limitação de mandatos, José Júlio Norte – que era vice-presidente e tinha sempre acompanhado Afonso Abrantes no
executivo socialista – foi o
nome escolhido pelo PSD.
Quando Afonso Abrantes
concorreu pela primeira vez,

em 1989, o PS pôs fim ao ciclo
de vitórias do PSD que vinha
desde o 25 de Abril de 1974.
Agora, através do chefe da Divisão de Administração Geral
e Finanças da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, vai tentar recuperar a presidência
desta autarquia.
O CDS-PP conseguiu em
2009 eleger um vereador para
a câmara, Filipe Valente, que
voltou a ser a escolha em 2013,
mas sem o mesmo sucesso.
Desta vez, a aposta recai no
professor Paulo Monteiro.
Na corrida à presidência está
também o advogado Martinho
Quintela, pela CDU, que nas últimas eleições ficou nos 0,80%
dos votos. |

PSD concorre
com vice-presidente
SÁTÃO Com Alexandre Vaz
impedido de se recandidatar à
presidência da Câmara do Sátão devido à lei de limitação de
mandatos, o PSD apostou no
seu vice-presidente, Paulo Santos, que sempre esteve ao seu
lado no executivo. Alexandre
Vaz concorrerá como número
dois, por entender que a equipa
que trabalhou junta durante 12
anos não se deve alterar.
O CDS-PP, que teve a presidência da Câmara de Sátão antes do PSD, optou por não
apresentar candidato e apoiar
o grupo independente Cidadãos Pela Nossa Terra. O
mesmo fez também o PS.
A lista do grupo indepen-

dente Cidadãos Pela Nossa
Terra é encabeçada por Acácio
Pinto, que foi governador civil
de Viseu de 2005 a 2009 e deputado na Assembleia da República de 2009 a 2015.
No boletim de voto constará
também o Grupo de Cidadãos
Avante! Todos pelo Sátão, encabeçado por Geraldo Oliveira,
que cumpre actualmente o segundo mandato na presidência da Junta de Freguesia do
Avelal e é enfermeiro há 43
anos no Centro de Saúde do
concelho.
A escolha da CDU para estas
eleições autárquicas voltou a
recair na educadora de infância Ângela Bártolo. |

derança social-democrata
desde o 25 de Abril de 1974.
Como adversário, José
Eduardo Ferreira terá o socialdemocrata João Xavier, um advogado que concorre ao cargo
pela primeira vez e é desde há
oito anos presidente da Junta
de Freguesia de Cabaços.
Na ‘corrida’ autárquica está
também Cristiano Coelho, a
encabeçar a coligação “Unidos

pelo Futuro”, que junta o CDSPP e o PPM. O jurista é actualmente vereador da coligação
PSD/CDS-PP, que em 2013
conquistou 28,59% dos votos.
Já a CDU decidiu voltar a levar a votos o advogado Augusto Praça, que disputa a cadeira do poder pela quarta vez
e vai procurar ir além dos 3,07%
dos votos alcançados em 2013.
A encabeçar o grupo de cidadãos eleitores “Vai Acontecer” está o professor José Carlos Governo, que se desfiliou
do PSD para abraçar esta candidatura. |

PS quer mais quatro
anos de liderança
PENALVA DO CASTELO O
actual presidente da Câmara de
Penalva do Castelo, Francisco
Carvalho, procura dar ao PS
mais quatro anos de liderança,
depois de em 2013 ter ‘roubado’
a cadeira do poder ao PSD.
Na altura o PSD decidiu apostar no professor da Universidade Católica de Viseu Carlos
Santos, que assumia as funções
de vice-presidente, depois de
Leonídio Monteiro ter ficado
impedido de concorrer devido
à limitação de mandatos, após
liderar o município por 20 anos.
Francisco Carvalho vai tentar
assegurar um segundo mandato pelo PS de forma a "dar
continuidade ao desenvolvimento do concelho".

Para tentar recuperar a cadeira do poder, o PSD aliou-se
ao CDS-PP, ao MPT e ao PPM e
decidiu levar a votos o empresário na área da metalomecânica Gabriel Costa, que conhece
‘os cantos à casa’.
O antigo presidente da Câmara de Penalva do Castelo
promete "fazer melhor e diferente" nas funções que abandonou há 18 anos, depois de ter
sido eleito presidente da câmara por quatro vezes, cumprindo dois mandatos, de 1979
e 1985, e mais um mandato e
meio de 1994 a 1999.
Na corrida autárquica está
também a técnica de informática Mafalda Vilarigues, que é a
candidata pela CDU. |

Fernando Carneiro
procura terceiro mandato
CASTRO DAIRE O socialista
Fernando Carneiro vai procurar ser eleito para um terceiro
mandato na presidência da Câmara de Castro Daire.
Depois de, em 2009, ter conseguido tirar a cadeira da presidência de Castro Daire ao
PSD, que vinha sendo governada por executivos ‘laranja’
depois do 25 de Abril de 1974,
Fernando Carneiro mostra-se
com força “para continuar a
desenvolver o concelho”.
Na disputa de votos vai estar,
pela primeira vez, Paulo Almeida, um economista que trabalha na indústria farmacêutica
e que justificou a sua candidatura, pelo PSD, a segunda força

política do concelho, com a
preocupação com o futuro do
concelho de Castro Daire.
Paulo Almeida, que é também presidente da Comissão
Política Concelhia de Castro
Daire do PSD, vai concorrer
numa coligação com o CDSPP, que nas últimas autárquicas apostou no comerciante
Carlos Rodrigues e nem chegou aos 4% dos votos.
Na corrida está também a
professora do ensino secundário Isabel Souto, que concorre ao cargo pela terceira vez
seguida pela CDU (PCP/PEV),
com a esperança de superar os
1,53% dos votos alcançados
em 2013. |
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Alunos do ensino superior
recebem bolsas de estudo
Mangualde Com o obectivo de promover a igualdade de oportunidades e a coesão
social, município atribui, pelo segundo ano consecutivo, este apoio social
JOSÉ ALBERTO LOPES

De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal de Mangualde
vai atribuir, pelo segundo ano
consecutivo, bolsas de estudo
a estudantes do ensino superior para que continuem a sua
formação académica.
A medida visa estimular e
motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e
apoiar financeiramente todos
aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são economicamente desfavorecidos,
adoptando políticas educativas e sociais que promovam a
igualdade de oportunidades e
a coesão social.
A atribuição das bolsas de
estudo é anual e pode ir até ao
valor de dez mil euros, podendo ou não o município aumentar o valor estipulado em
regulamento mediante reforço
em orçamento do exercício do
ano seguinte. Este auxílio financeiro é atribuído a alunos,
residentes no concelho de
Mangualde, que concluíram
com sucesso o ensino secundário e que pretendam ingressar na universidade, mas que
não dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos que confe-

Autarquia vai receber candidaturas às bolsas de estudo de 1 de Outubro a 15 de Novembro

rem o grau de licenciatura ou
mestrado.
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão ser
apresentadas anualmente, em
formulário próprio, de 1 de Outubro a 15 de Novembro, no
Gabinete de Acção Social de
Mangualde.
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir
em Portugal pelos serviços
competentes, não ter já habilitações ou cursos equivalentes
àqueles que pretende frequentar, não possuir, por si ou através do seu agregado familiar,
um rendimento mensal per ca-

pita superior ao indexante dos
apoios sociais (IAS), ser estudante a tempo inteiro e não
exercer profissão remunerada,
são condições para proceder
à candidatura.
Os interessados podem consultar o ‘Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo ao Ensino Superior’ e
o ‘Boletim de inscrição’no portal municipal (www.cmmangualde.pt).
São consideradas como condições preferenciais para a atribuição deste apoio social situações de maior vulnerabilidade económico-social do

agregado familiar, designadamente de desemprego, doença
grave e permanente de qualquer um dos elementos do
agregado, com efeitos directos
no respectivo rendimento
mensal, famílias monoparentais, famílias com elementos
portadores de deficiência, mediante a apresentação de documentação comprovativa da
mesma, ter frequentado o ensino secundário na escola do
concelho, melhor aproveitamento escolar obtido no ano
lectivo anterior, melhor média
de classificação nos últimos
três anos. |
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Teatro nas Ruínas Romanas da Raposeira
MANGUALDENo dia 7 de Outubro, as Ruínas Romanas da
Raposeira, em Mangualde, serão o palco de uma performance teatral. A iniciativa cultural é
da responsabilidade da Câmara de Mangualde e de João
Paulo Almeida, do Instituto Politécnico de Viseu, e terá lugar
às 17h30.
O evento conta com a parceria da Arqueohoje e é produzida pelo Gabinete de Gestão e
Programação do Património
Cultural do Pelouro da Cultura
da Câmara de Mangualde.

Ruínas romanas serão o cenário da apresentação teatral

A performance teatral, cuja
encenação é da companhia de
teatro Zun Zum, irá recriar vi-

vências do tempo do Império
Romano por terras da Lusitânia, de há cerca de 2000 anos.

Com esta ação pretende-se
dar a conhecer aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil e docente daquela instituição de ensino superior.
É, também, uma forma de
colocar o património ao dispor
da comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e protecção.
Antecedendo a performance
haverá uma prévia apresentação do sítio arqueológico, realizada pelo Arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde, António Tavares. |

Página 5

A6

ID: 71526129

29-09-2017

Meio: Imprensa

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,68 x 13,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DiTEATRO NAS RUÍNAS
DA RAPOSEIRA
Á NIANGUAI

No próximo dia 7 de outubro, sábado, as Ruínas Romanas da Raposeira, em Mangualde, serão o
palco de uma performance teatral. A atuação terá lugar pelas
17h30 e a entrada é livre. A performance teatral, cuja encenação
é da companhia de teatro ZunZum, irá recriar vivências do
tempo do Império Romano por
terras da Lusitânia, de há cerca de 2000 anos. Com esta ação
pretende-se dar a conhecer aquele sitio arqueológico à comunidade estudantil e docente daquela
instituição de ensino superior. É,
também, uma forma de colocar o
património ao dispor da comunidade, sensibilizando-a para a sua
defesa e proteção. Antecedendo a
performance haverá uma prévia
apresentação do sítio arqueológico realizada pelo Arqueólogo da
Câmara Municipal de Mangualde„4ntónio Tavares.
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■ MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

NOVA ZONA EMPRESARIAL
EM FAGILDE

Local onde vai ser construída a nova zona empresarial

A PENSAR NA INSTALAÇÃO
DE NOVAS EMPRESAS E NA
CONSEQUENTE CRIAÇÃO
DE POSTOS DE TRABALHO
O FUTURO PARQUE
INDUSTRIAL DE FAGILDE
VAI MESMO AVANÇAR

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
entro (CCDRC) já deu luz
verde ao financiamento para o novo
pólo empresarial que vai ficar localizado a poucos metros da A25. 0 protocolo foi assinado esta semana entre
o autarca de Mangualde e a presidente
da CCDR Centro, Ana Abrunhosa.
As obras rondam os quatro milhões de euros. Nesta primeira
fase o projeto'vai contar com uma
área de 45 hectares mas a intenção
do município de Mangualde é no
futuro alargar a oferta de espaço.
Para o presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, trata-se de uma
"boa notícia" para °concelho. "Vamos
ser muito rápidos na criação daquele
espaço porque Mangualde tem tido
uma procura enorme de investido-

res. Estamos esperançados que os
próximos anos sejam de grande investimento privado", admite o autarca.
O objetivo da autarquia passa por dotar
a nova zona empresarial de "t alas as
infra estruturas necessárias" não esquecendo também "as preocupações ambientais, de conforto ao investimento e
resposta social aos operários". "Queremos olhar para aquela zona como uma
nova zona diferente, ligada à modernidade e ao respeito por quem investe e
por quem trabalha", disse ao Jornal do
Centro o presidente mangualdense.
Segundo João Azevedo "esta é
mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para
o desenvolvimento económico".
No concelho existem já quatro
zonas industriais (Lavandeira,
Salgueiro, zona 1 e 2 na freguesia
de Quintela de Azurara). "São poios
que têm muitos anos de existência,
refletidos no nosso Plano Diretor
Municipal, que queremos manter
com grande dignidade", explica João
Azevedo, realçando o investimento
que foi feito nos últimos anos em
termos de acessibilidades às referidas
estruturas.
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Uma performance teatral acontece nas Ruínas Romanas da Raposeira
Posted by: Antonio Pacheco
29 de Setembro de 2017
47 Views
A Câmara Municipal de Mangualde vai proporcionar um momento único que une o Património e a
Cultura. Assim no próximo dia 7 de outubro, sábado, as Ruínas Romanas da Raposeira, em
Mangualde, serão o palco de uma performance teatral. A atuação terá lugar pelas 17h30 e a entrada é
livre. A iniciativa cultural é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde e de João Paulo
Almeida/Instituto Politécnico de Viseu. A intervenção cultural conta com a parceria da Arqueohoje e é
produzida pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural do Pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
A performance teatral, cuja encenação é da companhia de teatro Zun Zum, irá recriar vivências do
tempo do Império Romano por terras da Lusitânia, de há cerca de 2000 anos. Com esta ação
pretende-se dar a conhecer aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil e docente daquela
instituição de ensino superior. É, também, uma forma de colocar o património ao dispor da
comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e proteção.
Antecedendo a performance haverá uma prévia apresentação do sítio arqueológico realizada pelo
Arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde, António Tavares.
Por:MM
29 de Setembro de 2017
Antonio Pacheco
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ALDEIAS DO MONDEGO DE REGRESSO COM
NOVIDADES
Por: Henrique Dias em OPraticante.pt
Dia 18 de Novembro Mangualde vai receber a 48
edição do Trail Aldeias do Mondego.
Mangualde
O concelho de Mangualde insere-se
administrativamente no Distrito de Viseu.
Inserido na plataforma do Mondego e definido como
um vasto planalto rodeado por montanhas integra o
planalto beirão.
A Norte e a Nordeste delimita-se pelas serras da
Nave, Côta, Leomil e Lapa, a Noroeste pela Serra do
Caramulo, Gralheira e Montemuro, e a Sudeste pela
Serra da Estrela
Atinge a altitude máxima, 765 m, no alto do Monte do
Bom Sucesso, em Chãs de Tavares.
Formado por pequenas montanhas, o território
estende-se em direção à Senhora do Pranto.
Banhado a Noroeste pelo rio Dão e pelo seu afluente
Ludares, confronta a Este com terras de Fornos de
Algodres.
A Sudoeste é o concelho de Nelas e a Sudeste o rio
Mondego que marcam as fronteiras.
É visitado por vários cursos de água que subsidiam
estes dois importantes percursos fluviais.
Os solos, compostos por granitos calco-alcalinos
e alcalinos, porfiroides e equigranulares, de grão
médio e fino, biotíticos ou de duas micas, apresentam
também pequenas manchas de xistos grauvaques e
rochas do complexo xisto-migmatítico.
Fazem parte da "Civilização do Granito".
O clima é ameno, sendo o pico máximo de
temperatura atingido, habitualmente, em Agosto e o
mês mais frio é Janeiro.
Trail Aldeias do Mondego
É neste belo contexto que se realizará mais uma

edição do Trail Aldeias do Mondego.
A organização do Irai! aldeias do Mondego é da
responsabilidade da câmara Municipal de Mangualde
em parceria com a Casa do Benfica de Viseu Running
Team.
O evento encontra-se inserido na Taça de Portugal
de trail 2017 - Zona Centro, sendo a última provado
calendário, na distância longa 35Km.
O Trail Aldeias do Mondego é composto por:
- Trail Longo com cerca de 35 km, dos quais 8
Km junto ao rio Mondego, mais singles tracks, com
passagem por seis aldeias da região, que contará para
a Locatoni taça de Portugal de trail 2017 zona centro
- Trail Curto com cerca de 16 km, completamente
renovado, sem asfalto.
- Prova de trail em formato estafetas de 2 x 15 km
- Prova de corta-mato da Associação de Atletismo de
Viseu ( consultar regulamento da AAV)
- Prova contra relógio "assalto á sia do castelo", que
se realiza a 17 de novembro
- Caminhada com cerca de 7 km
Novidades
As grandes novidades para esta edição serão o
mesmo ponto de Partida e Chegada no Estádio
Municipal de Mangualde.
Almoço de Oferta para inscrições confirmadas até dia
10 de outubro;
Babysitting através de uma parceria com o colégio do
conhecimento
Presença de fiseoterapeutas, enfermeiros e médicos
na zona da meta e meio do percurso longo.
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MANGUALDE VOLTA A ATRIBUIR BOLSAS DE
ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COESÃO
SOCIAL SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DESTA
MEDIDA PROMOVIDA PELA AUTARQUIA
De forma a continuar a dar resposta às necessidades
das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano
consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do
ensino superior para que continuem a sua formação
académica A medida visa estimular e motivar os
jovens na sua formação pessoal e académica e
apoiar financeiramente todos aqueles que, não
obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas
educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social.
A atribuição das bolsas de estudo é anual e
pode ir até ao valor de dez mil euros, podendo ou
não o município aumentar o valor estipulado em
regulamento mediante reforço em orçamento do
exercício do ano seguinte. Este auxílio financeiro
é atribuído a alunos, residentes no concelho
de Mangualde; que-concluíram zom..:sucesso o
ensino secundário e que pretendam ingressar

na universidade, mas que não dispõem de
meios suficientes para suportarem os encargos
correspondentes à frequência de cursos que
conferem o grau de licenciatura ou mestrado.
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE
NOVEMBRO
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão
ser apresentadas anualmente, em formulário próprio,
de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete
de Ação Social de Mangualde. Os alunos que não
conseguirem reunir toda a documentação necessária
no prazo estabelecido, depois de informados os
serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de
novembro, sendo excluídos, se tal não se verificar.
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a
residir em Portugal pelos serviços competentes; não
ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que
pretende frequentar; não possuir por si ou através
do seu agregado familiar, um rendimento mensal
per capita superior ao indexante dos apoios sociais
(IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer
profissão remunerada, são condições para proceder à

candidatura
Os interessados podem consultar o 'Regulamento
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao
Ensino Superior' e o 'Boletim de inscrição' no portal
municipal (www.cmmangualde.pt):
- Regulamento: http://www.cmmangualde.pt/
wp-content/uploads/2016/06/RegulamentoBolsasdeEstudo.pdf
=Ficha de inscrição: http://www.cmmangualde.pt/
wp-content/uploads/2016/08/ Boletim-candidaturaDolsasEstudo,pdf
São consideradas como condições preferenciais para
a atribuição deste apoio social:
- Situações de maior vulnerabilidade económicosocial do agregado familiar, designadamente de
desemprego, doença grave e permanente de qualquer
um dos elementos do agregado, com efeitos diretos
no respetivo rendimento mensal;
- Famílias monoparentais;
- Famílias com elementos portadores de deficiência,
mediante a apresentação de documentação
comprovativa da mesma;
- Ter frequentado o ensino secundário na escola do
concelho;
- Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo
anterior;
- Melhor média de classificação nos últimos três anos.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ASSOCIOU-SE ÀS JORNADAS
EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO

O Município de Mangualde associou-se às Jornadas Europeias
do Património, que decorreram nos dias 22, 23 e 24 de setembro,
comemorando esta efeméride através do convite à população para
visitar o Dolmén da Cunha Baixa, o Dolmén de Padrões, ambos na
freguesia de Cunha Baixa, e as Ruínas Romanas da Raposeira Estalagem Romana - na cidade de Mangualde.
Os sítios arqueológicos estão requalificados e dotados de elementos de
interpretação que peirnitem uma compreensão didática dos mesmos.
A visita proporciona a comunhão entre aqueles bens do património
cultural e a natureza, apelando e sensibilizando para a preservação de
ambas as realidades.
A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável
de conhecimento, de criatividade e de recreação, e nela reside um
enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico
equilibrados.
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO
IDOSO
COMÉDIA 'A VIDA É CURTA DEMAIS PARA PASSAR LENÇÓIS A FERRO" ANIMOU TARDE DOS
SENIORES MANGUALDENSES
Mais de duas centenas de seniores do concelho
assistiram, na tarde do dia 21 de setembro, ao
espetáculo de comédia 'A vida é curta demais para

passar lençóis a ferro', com texto e interpretação de
Sofia Bernardo. A sessão, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde, decorreu no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa
integrou a comemoração do Dia Internacional do
Idoso, celebrado anualmente a 1 de outubro, e contou

com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo. A disponibilidade
da Companhia de Teatro esteve na origem da
antecipação da comemoração desta data especial.
COMÉDIA 'A VIDA É CURTA DEMAIS PARA
PASSAR LENÇÓIS A FERRO"
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que
antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde
trabalha A meio da tarde recebe um telefonema,
da amiga com quem combinou passar a noite,
desmarcando todo o programa Sozinha e desolada,
acaba por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de
luxos que não são os seus, cheia de particularidades
que estão tão distantes da sua realidade, mas que
despertam em si toda a curiosidade. Em forma
de comédia, vamos sendo transportados para o
mundo interior desta personagem, que é o reflexo
de tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo
que nos perdemos em reflexões muito divertidas
sobre a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e,
sobretudo, a vida
O Dia Internacional do Idoso foi instituído em 1991
pela Organização das Nações Unidas e tem como
objetivo sensibilizar a sociedade para as questões
do envelhecimento e da necessidade de proteger e
cuidar a população sénior.
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PERFORMANCE TEATRAL
NAS RUÍNAS ROMANAS
DA RAPOSEIRA
A Câmara Municipal de Mangualde convida toda
a população para um momento único que une o
Património e a Cultura No próximo dia 7 de outubro,
sábado, as Ruínas Romanas da Raposeira, em
Mangualde, serão o palco de uma performance teatral.
A atuação terá lugar pelas 17h30 e a entrada é livre.
A iniciativa cultural é da responsabilidade da Câmara
Municipal de Mangualde e de João Paulo Almeida/
Instituto Politécnico de Viseu. A intervenção cultural
conta com a parceria da Arqueohoje e é produzida pelo
Gabinete de Gestão e Programação do Património
Cultural do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de
Mangualde.
A performance teatral, cuja encenação é da companhia
de teatro Zun Zum, irá recriar vivências do tempo do
Império Romano por terras da Lusitânia, de há cerca de
2000 anos. Com esta ação pretende-se dar a conhecer
aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil
e docente daquela instituição de ensino superior. É,
também, uma forma de colocar o património ao dispor
da comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e
proteção.
Antecedendo a performance haverá uma prévia
apresentação do sio arqueológico realizada pelo
Arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde,
António Tavares
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6MANGUALDE A Comissão de Coordena-

ção e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR) aprovou o financiamento para uma
nova Zona Empresarial em Mangualde, que irá
nascer perto da A25. Foi assinado, esta semana,
um protocolo entre o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e a
presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa.
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A Câmara Municipal de Mangualde convida toda a população para um momento único que une o
Património e a Cultura. No próximo dia 7 de outubro, sábado, as Ruínas Romanas da Raposeira, em
Mangualde, serão o palco de uma performance teatral. A atuação terá lugar pelas 17h30 e a entrada é
livre. A iniciativa cultural é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde e de João Paulo
Almeida/Instituto Politécnico de Viseu. A intervenção cultural conta com a parceria da Arqueohoje e é
produzida pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural do Pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
A performance teatral, cuja encenação é da companhia de teatro Zun Zum, irá recriar vivências do
tempo do Império Romano por terras da Lusitânia, de há cerca de 2000 anos. Com esta ação
pretende-se dar a conhecer aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil e docente daquela
instituição de ensino superior. É, também, uma forma de colocar o património ao dispor da
comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e proteção.
Antecedendo a performance haverá uma prévia apresentação do sítio arqueológico realizada pelo
Arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde, António Tavares.
30 Setembro, 2017
José Silva
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REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS EM 2017

QUANTO GANHA O SEU

Abonos dos eleitos autárquicos são percentagem do vencimento do Presidente da República de acordo
com o número de eleitores. Os edis de Lisboa e Porto são os que recebem mais
•

Salário bruto mais despesas
de representação dos presidentes
de câmara. Valor apresentado

PRESIDENTES DE CÂMARA MUNICIPAL

não contempla outros subsídios, como
ode refeição. Autarcas a tempo parcial
recebem metade dos valores apresentados

ORDENADO O Salários

dos presidentes de
câmara custam até
17,5 milhões por ano.
Vencimento de Marcelo
é a base para o cálculo
dos ordenados
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LISBOA E PORTO 55%

3986,5 €

AVEIRO
Agueda
Albergaria-a-Velha
Anedia
Arouca
Aveiro
Castelo de Paiva

+ Despesas de representação 1222,07 C
Sem exclusividade (50%)1993,42 C
+ Despesas de representação 611,04 €
40 MIL OU MAIS ELEITORES 50%

3624,41C
+ Despesas de representação 1110,97 C
Sem exclusividade (5CH 1812,2ü
Despesas de reorElvt(A0 555,40

VENCIMENTO
DE MARCELO

ENTRE 10 E 40 MIL ELEITORES 45%

25%

7248,81€

3261,97 €
+ Despesas de representação 999,88
Sem exclusiv«-ide (50H 1630,98 C
Despesas reprosept2çao 490,94 C

RESTANTES MUNICÍPIOS 40%

2899,53 €
Despesas de representação 888,78 C
Sem exclusividade (50%) 1449,76 C
- Despesas de representação 444,39

BEJA
55%

AUTARCAS DE LISBOA E DO
PORTO SÃO OS QUE MAIS
GANHAM: ATÉ 5208 EUROS

2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 £
Barrancos
2899,53 + 888,78 C
Beja
3261,97 + 999,88 £
Castro Verde
2899,53 + 888,78 £
Cuba
2899,53 + 888,78 C
Ferreira do Alentejo 2899,53 + 888,78 £
Mértola
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Moura
3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 C
Odemira
Ourique
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
Serpa
Vidigueira
2899,53 + 888,78 £
Aljustrel
Almodôvar
Aivito

40%

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA
20 MIL OU MAIS ELEITORES 25%

1907,58 C
PRESIDENTES DE JUNTA
GANHAM ENTRE 16 E 25%
DO SALÁRIO DE MARCELO

+ Despesas de representação 555,49

mero de eleitores. Isto no caso
de trabalharem a tempo inteiro.
Os autarcas que tiverem outra
profissãoganham metade.
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1678,67 €
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Sem exclusividade (50%) 953,79 C
+ Despesas de representação 277,75 C
ENTRE 10 E 20 MIL ELEITORES 22%
+ Despesas de representação 488,83
Sem exclusividade (50%) 839,34 C
Despesas de representação 244,42 e

ENTRE 5 E 10 MIL ELEITORES 19%

1449,76 €
+ Despesas de representação 422,17

e

VENCIMENTO
DE MARCELO

7248,81

25%

Sem exclusividade (50%) 724,88 C
Despesas de representação 211,09 C
MENOS DE 5 MIL ELEITORES 16%

1220,85 €
+ Despesas de representação 355,52 C
Sem exclusividade (50%) 610,43 C
• Nsoisils de representecno 177,76 C

3624,41+ 1110,97
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 £
3624,41 + 1110,97 €
3261,97 + 999,88£
3261,97 + 999,88 C
Espinho
3261,97 + 999,88 C
Estarreja
Sta. Maria da Feira 3624,41 + 1110,97
flhavo
3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 £
Mealhada
Murtosa
2899,53 + 888,78 C
Oliveira de Azeméis 3624,41+ 1110,97
Oliveira do Bairro 3261,97 + 999,88 C
3624,414 1110,97
Ovar
S. João da Madeira 3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 £
Sever do Vouga
Vagos
3261,97 + 999.88
3261,97 + 999,88
Vale de Cambra

ej Fonte Penei Avgretko e Dure da Reerhk,

25%

BRAGA
Amares
3261,97 + 999,88
3624,41 + 1110,97 €
Barcelos
3624,41+1110,97
Braga
Cabeceiras de Basto 3261,97 + 999,88 C
Celorico de Basto 3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 £
Esposende
3624,41 + 1110,97
Fafe
3624,41+ 1110,97 €
Guimarães
Póvoa de Lenhoso 3261,97 + 999,88
Terras de Bouro
2899,53 + 888,78 €
3261,97. 999,88 C
Vieira do Minho
3624,41 - 1110,97 C
V. N. Famalicão
3624,41 - 1110,97
Vila Verde
Vizela
3261,97 + 999,88
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PRESIDENTE DE CÂMARA ,
Viana do Alentejo
Alfândega da Fé
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 C
Bragança
Carrazeda de Ansiães 2899,53 + 888,78
Freixo de Esp. Cinta 2899,53 + 888,78 £
Mac. de Cavaleiros 3261,97 + 999,88 £
Miranda do Douro 2899,53 + 888,78 £
Mirandela
3261,97 s+ 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
Mogadouro
Torre de Moncorvo 2899,53 + 888,78 C
Vila Flor
2899,53 + 888,78 C
Vimioso
2899,53 + 888,78
•Vinhais
3261,97 + 999,88 €
CASTELO BRANCO
Belmonte
2899,53 + 888,78 C
Castelo Branco
3624,41+ 1110,97
Covilhã
3624,41 + 1110,97
3261,97 + 999,88 £
Fundão
ldanha-a-Nova
2899,53 + 888,78 £
Oleiros
2899,53 + 888,78 C
••
Penamacçr
2899,53 + 888,78 C
Proença-a-Nova
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 £
Sertã;
Viia de Rei
2899,53 + 888,78 C
Vila Velha de Ródão 2899,53 + 888,78 C
COIMBRA
Arganil
Cantanhede
Coimbr
Condeixa-a-Nova
Figueira da Foz
Góis

3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
3624,41+ 1110,97 C
3261,97 + 999,88 C
3624,41+ 1110,97 C
2899,53 + 888,78 C
Lousã
3261,97 + 999,88 C
Mira
3261,97 + 999,88
Miranda do Corvo 3261,97 + 999,88 C
Montemor-o-Velho 3261,97 + 999,88 C
Oliveira do Hospital 3261,97 + 999,88 C
Pampilhosa da Serra 2899,53 + 888,78 C
Penacova
3261,97 + 999,88 £
Panela
2899,53 + 888,78 C
Soure
3261,97 + 999,88 C
Tábua
3261,97 + 999,88
V. N. Polares
2899,53 + 888,78 C
ÉVORA
Alandroal
Arraiolos
Borba
Estremoz
Évora
Montemor-o-Novo

2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88
3624,41 + 1110,97 C
3261,97 « 999,88 £
2899,53 + 888,78
Mora
Mourão
2899,53 + 888,78 C
Portei
2899,53 + 888,78 C
Redondo
2899,53 + 888,78
Reguengos Monsaraz 2899,53 + 888,78 C
Vendas Novas
3261,97 + 999.88 £

Vila Viçosa

2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 £

FARO

3261,97 + 999,88 £
2899,53 + 888,78
Aljezur
2899,53 + 888,78 €
Castro Marim
2899,53 + 888,78 £
3624,41 + 1110,97
Faro
3261,97 + 999,88 C
Lagoa
3261,97 + 999,88 C
Lagos
3624,41+ 1110,97 C
Loulé
Monchique
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
Olhão
3624,41 + 1110,97 C
Portimão
São Brás de Alportel 2899,53 + 888,78
Silves
3261,97 + 999,88 £
Tavira
3261,97 + 999,88 C
Vila do Bispo
2899,53 + 888,78 C
Vila Real Sto. António 3261,97 + 999,88 C
Albufeira
Alcoutlm

GUARDA
Aguiar da Beira
2899,53 + 888,78 C
Almeida
2899,53 + 888,78 C
Celorico da Beira 2899,53 + 888,78 €
Fig. Castelo Rodrigo 2899,53 + 888,78

Fornos de Algodres 2899,53 + 888,78
Gouveia
3261,97 + 999,88 C
Guarda
3261,97 + 999,88
Manteigas
2899,53 + 888,78 £
Meda
2899,53 + 888,78 C
Pinhal
2899,53 + 888,78
Sabugal
3261,97 + 999,88 €
Sela
3261,97 + 999,88 C
Trancoso
2899,53 + 888,78 C
V. Nova de Foz Coa 2899,53 + 888,78 €
LEIRIA
Alcobaça

3624,41 + 1110,97
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 C
Batalha
3261,97 + 999,88 C
Bombarral
3261,97 + 999,88 C
3624„41 31110,97 C
Caldas da Rainha
Castanheira de Pera 2899,53 + 888,78 C
Figueiró dos Vinhos 2899,53 + 888,78 C
3624,41 + 1110,97 £
Leiria
Marinha Grande
3261,97 + 999,88 C
Nazaré
3261,97 + 999,88 C
Óbidos
3261,97 + 999,88 C
Pedrógão Grande 2899,53 + 888,78 C
Peniche
3261,97 + 999,88 £
Pombal
3624,41+ 1110,97 C
Porto de Mós
3261,97 + 999,88 C
Alvaiázere
Ansião

LISBOA
Alenquer
Amadora
Arruda dos Vinhos

3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97
3261,97 + 999,88

3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88
3624,41+ 1110,97 €
3986,5 + 1222,07 C
Lisboa
3624,41 + 1110,97
Loures
Lourinha
3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97 £
Mafra
3624,41 + 1110,97 €
Odivelas
Oeiras
3624,41 + 1110,97 C
3624,41+ 1110,97 C
Sintra
Sobral Mt. Agraço 2899,53 + 888,78 C
Torres Vedras
3624,41+ 1110,97 C
Vila Franca de Xlra 3624,41+ 1110,97 €
Azambuja

Cadaval
Cascais

PORTALEGRE
Alter do Chão
Arronches
Avis
Campo Maior
Castelo de Vide
Crato
Elvas
Fronteira

Gavião
Marvão
Monforte
Nisa
Ponte de Sor
Portalegre
Sousel

2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 €
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
2899,53 + 888,78 €

PORTO

3624,41. 1110,97 €
Baião
3261,97 + 999,88 C
Felgueiras
3624,41 + 1110,97 C
Gondomar
3624,41 + 1110,97 €
Lousada
3624,41 + 1110,97 C
Maia
3624,41 + 1110,97 £
Marco de Canaveses 3624,41+ 1110,97
Matosinhos
3624,41+ 1110,97 C
Paços de Ferreira 3624,41+ 1110,97
Paredes
3624,41 + 1110,97 C
Penafiel
3624,41 + 1110,97 C
Porto
3986,5 + 1222,07 €
Póvoa de Varzim
3624,41+ 1110,97
Santo Tirso
3624,41+ 1110,97
Trofa
3281,97 + 999,88 C
Valongo
3624,41+ 1110,97 C
Vila do Conde
3624,41 + 1110,97 C
Vila Nova de Gala 3624,41+1110,97 C
Amarante

SANTARÉM
Abrantes
Alcanena
Almeirim
Alpiarça
Benavente
Cartaxo

3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 £

2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 £
3261,97 + 999,88 €
2899,53 + 888,78 €
2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 C
3624,41 + 1110.97 C
Ourem
3261,97 999,88
Rio Maior
Salvaterra de Magos 3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97 C
Santarém
Sardoal
2899,53 + 888,78 C
Tomar
3261,97 + 999,88
3261,97 + 999,88 C
Torres Novas
V. N. Barquinha
2899,53 + 888,78 C
Chamusca

VISEU

Constância
Coruche
Entroncamento
Ferreira do Zêzere
Golegã
Mação

2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 €
3261,97 + 999,88 €
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 C
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 C
Penedono
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
Resende
Santa Comba Dão 3261,97 + 999,88 C
S. João da Pesqueira 2899,53 + 888,78
São Pedro do Sul
3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
Sátão
Sernancelhe
2899,53 + 888,78
2899,53 + 888,78 C
Tabuaço
Tarouca
2899,53 + 888,78 €
3261,97 + 999,88 £
Tondela
Vila Nova de Paiva 2899,53 + 888,78
3624,41 + 1110,97
Viseu
Vouzela
2899,53 + 888,78 £

SETÚBAL
Alcácer do Sal
Alcochete
Almada
Barreiro
Grândola

3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97 £
3624,41 + 1110,97 C
3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97 £
Moita
Montijo
3624,41 + 1110,97 £
3624,41 + 1110,97 C
Palmela
Santiago do Cacem 3261,97 + 999,88 C
Seixal
3624,41 + 1110,97 C
3624,41 + 1110,97 C
Sesimbra
Setúbal
3624,41+ 1110,97
Sines
3261,97 + 999,88 C
VIANA DO CASTELO
Arcos de Valdevez 3261,97 + 999,88 £
Caminha
3261,97 + 999,88 C
Meigaço
3261,97 + 999,88 £
Monção
3261,97 + 999,88 €
Paredes de Coura 2899,53 + 888,78 C
Ponte da Barca
3261,97 + 999,88 C
3624,41 + 1110,97 C
Ponte de Lima
Valença
3261,97 + 999,88 C
Viana do Castelo
3624,41 + 1110,97
V. N. de Cerveira 2899,53 + 888,78
VILA REAL
Alijo
Boticas
Chaves
Mesão Frio
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Peso da Régua
Ribeira de Pena

3261,97 + 999,88 £
2899,53 + 888,78 £
3624,41. 1110,97 C
2899,53 . 888,78 C
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 C
2899,53 + 888,78 C
3261,97 + 999,88 £
2899,53 + 888,78 C
Sabrosa
2899,53 + 888,78 C
Sta. Marta Penaguião 2899,53 + 888,78 C
Valpaços
3261,97 + 999,88 C
Vila Pouca de Aguiar 3261,97 + 999,88 £
Vila Real
3624,41 + 1110,97 C

Armamar
Carregai do Sal
Castro Daire
Cinfàes
Lamego
Mangualde
Moimenta da Beira
Mortágua
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo

MADEIRA
Calheta
Câmara de Lobos
Funchal
Machico
Ponta do Sol
Porto Moniz
Porto Santo
Ribeira Brava
Santa Cruz
Santana
São Vicente

3261,97 + 999,88 C
3261,97 + 999,88 £
3624,41 1110,97 C
3261,97 + 999,88 C
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 £
2899,53 + 888,78 £
3261,97 + 999,88 £ 4*.
3261,97 + 999,88 €
2899,53 + 888,78 C
2899,53 + 888,78 C

AÇORES
Angra do Heroísmo 3261,97 + 999,88
Calheta
2899,53 + 888,78 e
Corvo
2899,53 + 888,78 C
Horta
3261,97 + 999,88
Lagoa
3261,97 + 999,88 C
Lajes do Pico
2899,53 + 888,78 C
Lajes das Flores
2899,53 + 888,78 C
Madalena
2899,53 + 888,78 C
Nordeste
2899,53 + 888,78 C
Ponta Delgada
3624,41 + 1110,97 £
Povoação
2899,53 + 888,78 C
Ribeira Grande
3261,97 + 999,88
Sta. Cruz Graciosa 2899,53 + 888,78 C
São Roque do Pico 2899,53 + 888,78 C
Sta. Cruz das Flores 2899,53 + 888,78 £
Vila do Porto
2899,53 + 888,78 C
V. Franca do Campo 3261,97 + 999,88 C
V. Praia da Vitória 3261,97 + 999,88 C
Velas
2899,53 + 888,78
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PRESIDENTE DA CÂMARA
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Afr

Cl NAQUA TEXTRAAN(A;4APE

Conddções especots paro pintores. Preço para cor bronca em embalagem '$e 18 etros, Concfic
embalagens. Prornoçao válida para compras a pronto pagamento nas iodas CtN e revendedor
7 de Outubro de 2017, Limitado ao stock existente e ndo acumulável com outras pramoç
salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico. Outras triltkOet pramocrorrals

DOMINGO 01/1012017 ¡DIÁRIO! £1,60 (C/IVA)

HOJE GRÁTIS
LIVRO
OCEANOS
coLEçAo werrEs
CURIOSAS

MULHER CULPA COMPANHEIRO

CORREIO
da manhã

www.cmjornal.pt

DIRETOR: OCTAVIO RIRMO DIR. ADJ.: ARMANDO ESMITS PEREIRA, CARLOS RODRIGO/S E JOSE CARLOS CASTRO

ASSALTA
COFRE DA PJ
PARA PAGAR
P.12

CM REVELA QUANTO VAI GANHAR O SEU PRESIDENTE DA CÂMARA
o Saiba t il l.dntt reeebe cada um (II,, 308 autarcas em salario e despesas (le representação O )rdena(14,

Nlarcelo (7248 curo%) e a referencia P.25 A 28

ALARME NA SAÚDE

DADORES DE SANGUE

MENOS 12 829
EM APENAS
UM ANO
O INSTITUTO

A

011EB

A

.10L919H15 EM ALVAIADE P.4 A

enfrenta
dificuldades
financeiras.
Há 170 584
inscritos P.18

TESTE DECISIVO NA MADEIRA P.8 E 9

LIDERANÇA

VIT RIA

JOGO

"VOU CONTINUAR
A GANHAR"

"ÚNICA DERROTA
QUE TEMOS FOI COM
A MELHOR EQUIPA
DO MUNDO"

"Não sou
cobarde e dou
sempre a
cara", diz Luís
Filipe Vieira

"SPORTING PODE FICAR
A CINCO PONTOS
E BENFICA A MAIS "
PUB

CATALUNHA P.31

Polícia com ordens
para não usar a força
IMPOSTOS P.10 E 11
ENTRADA LIVRE

ruratbeja.pt

Mãe de Sócrates
aproveita perdão
fiscal de juros
CUIDAR DO ROSTO P.22 E 23

Cirurgia inovadora
reduz as bochechas

VIDAS DE DOMINGO
P.46 A 49

SARA

SAMPA
NA RUA
SEM
SUTIÃ

HOJE
O SEGREDO
DOS
HOMENS
DE PERRO

ADEGA
MOR

d iffrar

adegamor.pt
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PRODUTORES
DE FRUTOS SILVESTRES
REUNIDOS PELA PRIMEIRA VEZ
A época passada de apanha de mirtilos, a próxima campanha da framboesa, bem como
as produções de frutos vermelhos para 2018 estiveram em cima da mesa em Oliveira do Hospital.
Já Mangualde recebe em Novembro os produtores de mirtilos.
Ana Gomes Oliveira

Realizou-se em Oliveira do Hospital o I Encontro de Produtores da Capital dos Frutos Silvestres, a cooperativa recém-criada pelo empresário Nuno Pereira, da Lusoberry, em conjunto
com mais cinco fundadores, e que reúne sobretudo jovens
agricultores de mais de 22 municípios dos distritos da Guarda,
Viseu e Coimbra.
O encontro teve lugar dia 22 de Setembro e contou com a presença do presidente da autarquia local, José Carlos Alexandrino, bem como com inúmeros produtores de pequenos frutos
da região Centro. Também a Fruberia esteve representada pelo
seu responsável, Diniz Vicente, «um comprador importante a
actuar no mercado português», salientou Nuno Pereira, presidente da Capital dos Frutos Silvestres. Este mesmo responsável
destacou à nossa revista a importância destes encontros, «principalmente para troca de conhecimentos e experiências e para
analisar a evolução do mercado».
Os participantes debateram a estratégia da fileira para os próximos anos, as oportunidades, bem
como os desafios e as exigências
dos mercados internacionais. No
final, provaram-se as primeiras
framboesas Adelitas produzidas
na região, acompanhadas pela
bebida Mirtilão. O segundo encontro está já agendado para 2
de Junho de 2018.

Produção de mirtilos discutida em Mangualde
Dias 3 e 4 de Novembro, o Centro Paroquial da cidade de
Mangualde, no distrito de Viseu, acolhe o VII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos. Organizada pela Coape
(Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de Mangualde)
e pela Câmara Municipal de Mangualde, esta edição «voltará
a centrar o seu foco em abordagens práticas e concretas em
assuntos relevantes para a fileira», esclarece a organização.
Assim, vão ser abordadas «problemáticas associadas ao cultivo, comercialização e distribuição», bem como «o estado da
arte no panorama mundial». O evento contará com a presença de oradores vindos de Espanha, Itália e América do Norte.
O programa, ainda provisório, referencia temas como "Fertlização convencional e biológica", "Mirtilos em Portugal: oportunidades e o papel do melhoramento", "Linhas de apoio a
projectos agrícolas", "Panorama
actual dos frutos vermelhos em
Portugal", "Sanidade vegetal",
"Cooperativismo" e "A importância da certificação na comercialização da fruta". Também se
vai abordar a poda e vai ainda
ter lugar uma mesa redonda com
produtores de frutos vermelhos
de várias regiões, que vão falar
sobre as oportunidades e desafios com que se deparam..
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O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
02.10.2017
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Análise. As expectativas já eram muito baixas, mas a hecatombe do PSD superou todas as previsões. A penalização eleitoral do PSD foi agravada com os bons resultados do CDS. Passos Coelho assumiu a derrota "pesada" e prometeu uma "reflexão" que pode levá-lo a não ser novamente candidato à liderança. A geringonça teve uma noite tranquila, mas as câmaras
perdidas pelo PCP para o PS podem vir a complicar as relações entre os dois partidos e também com o Bloco de Esquerda

PSD de rastos fica sem Passos
e PCP complica geringonça
PAULO BALDAIA

"O resultado muito pesado" levou Pedro
Passos Coelho a assumir a responsabilidade política e a prometer uma reflexão, que é uma porta aberta à saída da
liderança do PSD. Passos, como sempre
disse, não se demite por causa das eleições autárquicas, mas admite que há
urna leitura nacional a fazer. A reflexão
será pessoal e não "demorará muito" a
ser conhecida. De testo, pelo que foi dito
ao DN por uma fonte que esteve ontem
na São Caetano à Lapa, a intervenção
que fez não foi acertada com os membros da Comissão Permanente. Entre os
seus apoiantes já é dado como certo que
Passos não vai recandidatar-se.
Sem Passos a vida fica mais dificil para
os passistas, mas o mais provável é que
apresentem um candidato. Luís Montenegro é visto como um futuro candidato à liderança, mas estaria guardado
para mais à frente. Ontem, o ex-líder
parlamentar não se fez ouvir. Em silêncio ficou também Rui Rio que está "obrigado" a candidatar-se, depois de ter dito
em entrevista ao DN que um mau resultado do PSD o podia fazer avançar.
Na noite eleitoral, a derrota pesada
sofrida pelo PSD ficou mais difícil de
gerir, porque cedo se percebeu que a
vencedora da noite era Assunção Cristas. Não foi a esquerda que derrotou a
direita, foi o PSD que perdeu. Na derrota só teve a companhia do PCP. Manuela Ferreira Leite percebeu esse embaraço no primeiro momento e, na TVI, foi
rápida a concluir que Pedro Passos
Coelho "não tem condições" para continuar a liderar o PSD.
Pacheco Pereira, na SIC, também
não teve dúvidas: "O facto da noite eleitoral foi a derrota do PSD." O mesmo tinha dito Marques Mendes, para quem
Passos Coelho deve "sair de cena para
que o partido faça uma reflexã9". O ex-líder do PSD foi mais longe e garantiu
que "a vida dele vai ser um inferno completo", se quiser continuar à frente do
partido. E até Santana Lopes, que tinha

defendido antes das eleições a continuidade de Passos Coelho, se mostrou
surpreendido com a dureza dos resultados, considerando que há "uma desilusão eleitoral muito significativa".
A vitória de Cristas
António Costa quis falar de uma derrota da direita, mas Assunção Cristas e o
CDS foram os primeiros a cantar vitória. Mais mandatos e mais câmaras,
mas sobretudo um resultado histórico
em Lisboa com quase o dobro dos votos do PSD, permitiram a afirmação definitia da líder centrista.
A vitória do CDS também esteve na
mais mediática das vitórias de uma
candidatura independente. Sendo certo que Rui Moreira foi eleito até contra
os partidos, o CDS foi o único a poder
colar-se a esta vitória. Repetiu o apoio
de há quatro anos, depois de se ver livre
de uma coligação com o PS e que Moreira acabou por rejeitar.
Geringonça com uma roda empenada
O grande vencedor da noite foi o Partido Socialista que conquistou câmaras
à esquerda e à direita, mas essa vitória
tem um preço que os socialistas não
pretendiam pagar. A transferência de
câmaras dos comunistas para o PS vai
dificultar as relações na geringonça.
Jerónimo de Sousa e o PCP, contrariando as expectativas, assumiram a
derrota. Haverá ainda muito para analisar, mas para o PCP é já certo que a geringonça, tendo dado urna grande vitória ao PS, não teve o mesmo efeito junto do eleitorado comunista. Jerónimo
foi claro a mostrar a sua desilusão: "As
derrotas da CDU são sobretudo uma
perda para as populações." A liderança
comunista não percebeu que mesmo
aqueles que com eles falam na rua, elogiando a atitude do PCP na geringonça,
não lhes tenham dado o voto para reforçar a ação comunista.
António Costa bem tentou dividir os
louros da vitória com os seus parceiros
parlamentares, dizendo que ela representa um reforço do que foi iniciado há

A derrota
do PSD
superou as
expectativas
e foi acompanhada
por uma
vitória do
CDS e de
Assunção
Cristas. Passos Coelho
prepara
a saída
O PCP foi
o primeiro
a assumir
o desaire.
António
Costa tentou
atenuar a
derrota dos
comunistas,
mas a noite
mostrou que
ela é mais
pesada do
que parecia

dois anos. E saiu mesmo em defesa do
PCP, argumentando que "só háum derrotado nestas eleições, o PSD", acrescentando que não vale a pena "procurar outros derrotados". Mais claro ainda: "A vitória do PS não é a derrota de nenhum
dos nossos parceiros parlamentares."
O problema para o líder do PS é que
a sua vitória terá mesmo repercussão
na vida interna do PCP. Os comunistas
não perderam pequenos concelhos no
Alentejo. Lidar com uma derrota dos
comunistas em Almada, Barreiro, Peniche e Beja não será apenas um problema de Jerónimo de Sousa.
O terramoto político teve epicentro
na São Caetano à Lapa, mas haverá réplicas que vão fazer-se sentir na Soeiro
Pereira Gomes. Se a negociação do Or.çamento do Estado já estão adiantadas,
é certo que o que falta fazer tem agora
dificuldades acrescidas. Mais difícil será
gerira geringonça nas próximas legislaturas. É provável que a contestação
social e a luta dos sindicatos volte a ganhar força.

Resultados 2013

AÇORES

AÇORES
Cone

SEI Cruz tia Gredoso

MI Cruz das Flor es
Pratti da \Mana

Vetas
Lajes das Flores
S. R
tfo

Porto Santo

MADEIRA

Calheta
Angra do Heroismo

Madalena

Ribeira Ofende
Lajes do Pka
Ponta Delgada

Lagoa l Poroatio
E Franca do Campo

IMa do Porto

Camaro de Lobos

Página 22

ID: 71543961

02-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 14

AUTÁRQUICAS

2:17
Resultados à hora de fecho da edição

Resultados 2017

(01.00)

CDU
`têtnifit&I

UME

Cersteeto

8,62%
01,06%)

P. do Bera
'terras
do Boum

Ponte
Re

,,Vbria de

Vita
Verde Ama,

Fósca do Minto

Fedtetse
nele
[loteei°,

&Me, d°1°''''''" Cabeceiras
de Basto Rtbeu.
CA:110tbeS Fale
Pena
vdê d, dita Nova
Celotleo
Verás, de FaenideORkw
de litmt o Moneltni
de
Mie
Bai'-ei
Felguelros„.
Santo

t",,,, rirs.,,,,,,
t
...

.

•

14 «ale»
do
Douro

>lung,

-,„„.,..,

j
't •

tiendege
Fê

Ytta Flor

St. Med* • sie),
, • PeaReitdio
Mato,Binos ~9°
Artsiekto
MeSk P. de IZI:kalPa
BlaD F40
S- 3‘'l°
"4"onclomae
Arme" ',leia
t' Pesqueice
RR*
Bill
t, ,
defbidle
Reoutdetam'9«
7:t7etta
+, =
C de Palha
''f'c's
''
%M
onte
l e, , < .t.u'''
E,pirtha
.
.
<
u.
Penedono
' ,
Feda
,
,.
ra

Arrnra

'

S.J.e Modetro

mar

can,,k-0

M urtos. .. M'n"

r

va
.. , ,... .

1. v.Now. Sa.,...cetne
pe. Paiva
Mb Pedra r
c Trancoco
do Sul
Satan
c,i,k,
Vasa« Penaba '''40
,' Vd.ci-e
de Cesteto Étbnos d-d d.'
etanquelete lagodi esBana
rodes

Tonara
TonaraNeu,
c.ii:t,
MSS o.

• ItleornatlIR

/

Peneeova

S. _ba
DOo
Oliveira
do
Tebua Nosoetal

d

Almeida

Manteigas
Selo

Montentor-6-Velh° ~ta ,V00ie,c%
oi
Mdanda
do Lovs.1 SdeS
Candeixe- cd„o
gd„,pdthd,„,
Soer, eefede
CWE
64'5'. "
Panela AE,

Rodrigo 4

Sabogat

F
-'4•

INDEPENDENT

CDS-PP

6197%

3,06%

Belmonte
Covithlt

(6,89%)

Conote IMA«

klanha-e-Na,

▪ es
1PSO

Vitu Velha
ele BORRO
etamré
Porto
Afeobeço de
.oishe
M4'?d"oo'Tli
61•:RP
Entrortmommto
Caldas
Abe-entes
da Bainhe
BoleRR
Conste tecia
1:lbodos
Seatatins
Oordloineel
Ce.anteseo
lotteinhR
AttnaNd
Cot
Pente de Sor
C°4°.° Anneeelm
edenquer
Arambuje
Vedreee
Soendo,.
S. de
etepoo
Vita
M.Peira5,0
A. dm Franca
Mana
doXg-a

Ffese

Casleto
de Vide

•

COU

•

BE

BE

2,72% (242%)

▪ COS-PP

4

▪ Independentes
▪ PSO!COS-PP
•
Frontakti ntordtele r

CO
OS1
PP/MPT/PPM

Ovas

Eleitores Inscritos
Nulos

PSI8E/PC40/
MPTEPTP/PAN

TOTAL

7 519 821

2

leme,
5;1E.
ÕffiVe!3?
AITAIA04-1
Lisboa Alcocn
Moinho
),~ Bmteiro
M°d° Remete
Selmt

Abstenção

Votantes

3 300 648
43,90%

4 219173
56,10%

82 483 (1,95%)
Brancos
108834 (2,80%)

VtÇOSO /
V2,,AUS

Nom,

Votos por partido

Mandris:ti

Montamar-o-10beo

Segtteal

d,tr.Z
R ngo.
4 etburk

PARTIDO

MANDAM

IthrIAAttl.%,
FetrEAE
do Alentei°

Atlsnn r.

Sistro Verde

Ateootiot

de

Parbrnâo
limos
VAa

do ettter4,

-

Uo AUlut&o
Faro

oino

NATOS % KINERODE

PS
PPO/PSD
INDEPENDENTES
PCP-PEV
PPD/PSD.CDS-PP
B.E.
CDS-PP
PPD/PSD.COS-PP.MPT.PPM
PPD/PSD.CDS-PP.PPM
PPD/PSD.PPM
PPO/PSDCDS-PP.MPT.PPM.PPV/De
PS-BE-JPP-PDR-NC
PPD/PSD.MPT
JPP
eDS-PP.MPT.PPM
PS-JPP
PPD/PSD.CDS-PP.MPT
L-PS
CDS-PP.PPM
Ne

1634001
720452
462704
432958
396132
133018
114424
71565
52727
39073
32414
16068
15486
13747
13468
12715
11696
9558
8624
6459

3
54
16,11
10,35
0,80
8,88
2,97
258
1,80
1,18
0,87
0,72
0,30
0,35
0,31
0,30
0,28
0,28
0,21
0,19
0,14

10122
6395
3251
1526
2366
181
616
213
224
128
166
51
52
45
39
39
56
36
47
40

PAN
CDS-PP.PPD/PSD.MPT.PPM
CDS-PP.PPD/PSD
MPT
PDR.JPP
PTP
CDS-PP.NC
PCTP/MRPP
PPD/PSD.NC
POR
PPD/PSD.MPT.PPM
MPT.PPV/CDC
CDS-PP.MPT
PNR
COS-PP.NC.PPM
PPM.PURP
PPM
MAS
PURP

6319 0,14
3
4523 0,10
9
4223 0,09
25
3089 0,07
6
1
3074 0,07
2988 0,07 O
19
2850 0,06
2737 0,06 O
2653 0,08
14
4
1765 0,04
1739 0,04
12
1619 0,04 O
2
1181
0,03
1076 0,02 O
626 0,01 9
457
0,01
2
390 0,01 O
0,01
1
282
202 0,00 O
65 0,00 O

Página 23

ID: 71543961

1:1N+ R SLI

02-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 3 de 14

2S ?)31t:[EIS

Eleição histórica: o recorde do PS,
o máximo de Cristas e PSD ao fundo
PS Costa canta vitória
e protege Partido
Comunista da derrota
revelado nesta legislatura tenha
sequência numa "década sustentada
de crescimento".
O líder do PS entrou na sala das confeUma candidatura mereceu-lhe
rências de imprensa da sede nacional uma palavra especial, a de Manuel Pido partido pelas 23.26. Nessa altura os zarro, no Porto, que obteve uma "noresultados do site do governo-com
tável subida". Depois da conferência
90% das freguesias apuradas - só dade imprensa na sede do PS no Largo
vam aos socialistas 126 presidências
do Rato encaminhou-se, a pé, para o
de câmaras (em 2013 teve 150). Mas
Hotel Altis, onde o candidato do PS a
dados oficiosos do PS apontavam
Lisboa, Fernando Medina, tinha inspara 166 câmaras conquistadas. Para
talado o seu quartel-general eleitoral
o líder socialista não havia dúvidas: o
e celebrava a sua eleição.
PS teve nestas eleições "a maior vitóA hora do fecho desta edição não
ria autárquica da sua história". Ou
era possível ter um quadro final do reseja: mais votos do que em 2013, mais sultado socialista. Pelas 21.30, Maria
presidências de câmara, mais presida Luz Rosinha, secretária nacional
dências de junta, mais mandatos glodo PS com o pelouro das autarquias
balmente - indicando tudo isto que
locais, fazia questão de revelar aos
garantidamente manterá as presijornalistas quatro câmaras ganhas
dências da Associação Nacional de
pelo PS ao PSD (omitindo ganhos do
Municípios Portugueses (ANMP) e da seu partido à CDU): São João da MaAssociação Nacional das Freguesias
deira, Bombarral, Ansião e Pedrógão
(Anafre).
Grande (onde a mudança se deu porO que interessava ao líder socialista que o presidente,Valdemar Alves, foi
sublinhar é que quem foi derrotado
desta vez candidato pelo PS, quando
foi "a direita, principalmente o PSD".
em 2013 o tinha sido pelo PSD).
Questionado sobre o mau resultado
Contudo, os resultados parciais pedo PCR e a influência, eventualmente las 23.00 revelam pelo menos nove aunefasta, que isso poderá ter na solutarquias que fizeram o percurso oposção que apoia o governo no Parlato, do PS para o PSD. Foram elas Ourem
mento, António Costa respondia que
(Santarém), Murça (Vila Real), Terras
"há claramente uma derrota Ido
de Bouro (Braga), Ponte da Barca (ViaPSDI ". Ou seja, "procurar outras derna do Castelo), Porto Santo (Madeira),
rotas é desviar do essencial": "A nossa
Nordeste (São Miguel, Açores), Castro
vitória não é a derrota de nenhum nos Daire (Viseu), Castanheira de Pera (Leinossos parceiros." Portanto, o resulta- ria) e Celorico da Beira (Guarda). Ou
do das eleições "reforça o quadro da
seja: os ganhos do PS parecem ter-se
maioria parlamentar, dando força à
feito mais pela CDU do que pelo PSD.
continuidade" das políticas que têm
Pelas 00.38, o siteoficial do governo
vindo a ser seguidas desde o inicio do
com os resultados indicava 136 presifuncionamento da geringonça (nodências de câmara para o PS, um revembro de 2015).
sultado que se traduzia em 39% dos
Quanto ao próximo mandato auvotos (contra 36,2% em 2013), ou seja,
tárquico - acrescentou - será "marcerca de 1,4 milhões de votos (1,8 micado pela descentralização" de polhões em 2013). Nas juntas de freguederes (um dossiê que aguarda desen- sia, o PS, a essa hora, acumulava 1209
volvimentos no Parlamento).
presidências (1282 em 2013), com
E - insistiu - está na altura de comeuma percentagem dos votos a rondar
çar a preparar o próximo quadro coos 37% (34,7% no fim da contagem,
munitário, para que o crescimento
há quatro anos).
JOÃO PEDRO HENRIQUES

Em cima,
a alegria de
António Costa
e Fernando
Medina, numa
noite eleitoral
muito favorável
para o PS,
que voltou a
ganhar {corrida
à Câmara de
Lisboa. Ao lado,
o desalento de
Pedro Passos
Coelho após
assumir "um
dos piores
resultados de
sempre" do PSD
em eleições
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Autárquicas. Números ainda oficiosos do PS, quando os dados finais do governo ainda não estavam fechados, apontavam para 166 câmaras municipais conquistadas pelos socialistas, mais 16 do que o resultado já de si histórico de 2013. Mas
para o secretário-geral do PS, o que interessa mesmo nestas eleições é a derrota do PSD. Enfatizar a derrota do PCP, que terá
perdido qualquer coisa como uma dezena de câmaras, entre as quais o simbólico bastião de Almada, é "desviar do essencial". O resultado "histórico" que o CDS alcançou em Lisboa e o facto de ter subido do "penta" para o "hexa" em número
de câmaras rasgou o sorriso de Assunção Cristas. O terramoto nos resultados do PSD não levaram Passos ao chão. Para já

PSD Com Passos
"em reflexão',' caminho
aberto aos críticos

LOPESILISA

SUSETE FRANCISCO

Catástrofe, terramoto, demasiado
mau-ao longo da noite de ontem, um
abalado PSD foi reagindo em estado
de choque aos resultados eleitorais
que anunciavam um dos piores escrutínios desempré do partido a nível autárquico. Não tardouaté alguém pedir
a cabeça de Pedro Passos Coelho, e foi
logo Manuela Ferreira Leite a primeira
a fazê-lo. O líder social-deMocrata ficou a meio caminho e com hipótese
de retomo: não sai, mas entrou em reflexão sobre se deve ou não recandidatar-se a novo mandato.
Passos Coelho não precisou quando é que anunciai-á a sua decisão -o
PSD reúne o Conselho Nacional já
amanhã e as autárquicas serão, inevitavelmente, o prato forte do encontro
- mas garantiu que não demorará
muito tempo a fazê-lo.
O líder social-democrata também
sublinhou que não se demitirá pelo
caminho: "Não vou apresentar a minha demissão do PSD por causa de
umas eleições locais. O que vou avaliar é se, politicamente, faz sentido recandidatar-me a um novo mandato:
Quâlquer que seja a decisão finalque será feita com a comissão política,
mas sobretudo a nível pessoal-, o líder social-democrata diz não ver razões para antecipação das diretas no
partido.
"O calendário atual é o adequado";
afirmou Passos Coelho, na intervenção final de uma noite negra para os
sociais-democratas.Terceiro no Porto
e terceiro ou quarto em Lisboa, o PSD
caiu para resultados próximos dos
10% nas duas principais cidades e falhou o objetivo geral que tinha apontado para estas autárquicas, de ganhar o
maior número de câmaras (ficou abaixo de 2013).
Depois de ter cumprimentado António Costa p ela "vitória expressiva",
Passos falou num "resultado muito pe-

sado" para o PSD, um "dos piores de
sempre" do partido, e isto em cima do
resultado de há quatro anos, que já
fora negativo.
Um resultado que obriga a ponderar também a estratégia nacional do
partido, admitiu. Mas, questionado
sobre o reforço à governação que Costa tinha pedido para estas eleições,
Passos foi rápido a retomar o discurso
de que o que se jogou ontemforam 308
eleições lo cais. António Costa pendeu
as legislativas, relembrou, e umavitória nas autárquicas não substitui esse
resultado.
O balanço eleitoral de ontem abre
de par ém par as portas da corrida àliderança do PSD. Com as eleições à
distância de poucos meses, apontadas para o início do próximo ano, os
resultados das autárquicas prometem
transformar os próximos dias numa
prolongada noite de facas longas no
PSD. Passos já estava na mira de muitos críticos internos, dada o processo
de escolha de candidatos, sobretudo
em Lisboa, que agora ganham argumentos contra o atual líder laranja.
Ontem, começaram já a sentir-se as
ondas de choque. Ferreira Leite afirmou-se "abalada" com os "resultados
demasiadamente maus", sustentando
que Passos Coelho "não tem condições" para continuar na liderança.
Outro ex-líder, Marques Mendes, avisou que, ou Passos sai ou vai ter a vida
transformada num "inferno".
Rui Rio não fez ontem declarações,
mas conhecidas as movimentações do
ex-autarca do Porto, a posicionar-se na
corrida para a liderança do partido,
essa será uma das intervenções mais
aguardadas dos próximos dias- falta
saber se aguardará ou não pela decisão
de Passos.
Tal como Pedro Duarte e José
Eduardo Martins, críticos da atual liderança, mas que se envolveram nesta
luta autárquica precisamente em Lisboa e no Porto, as grandes derrotas da
noite social-democrata.

Cristas: `Valeu a pena arregaçar as mangas e calcorrear as ruas de Lisboa"

CDS "Sempre disse que ela iria
longe e está a fazer o caminho"
VALENTINA MARCELINO

Paulo Portas, o ex-presidente do
CDS, não foi à festa na sede do partido e, tal como tem feito desde que
deixou a liderança, deixou todo o
palco paraAssunção Cristas. Mas
acompanhou, de nervos em franja,
como é seu hábito, a noite eleitoral.
"Sempre disse que a Assunção iria
longe e está a fazer o seu caminho.
O resultado em Lisboa é mais do que
excelente e o CDS ganhou um espaço, mandatos e mais uma câmara.
Isso deixa-me muito satisfeito.
Sempre acrediteina capacidade de a
Assunção levar a sua missão a bom
porto e a primeira etapa está vencida
com muito mérito", declarou ao DN.
E não foi só o resultado "histórico"
que o CDS alcançou em Lisboa nem
o facto de terem subido do "penta"
para o "hexa" em número de câmaras
ganhas a gravar o sorriso no rosto de
Assunção Cristas. "Este é um dia histórico para o CDS", afirmou. "Sinto
que em Lisboa somos certamente os
lideres da oposição e a nível nacional
trabalharemos para também ser",
afiançou ainda. Estas eleições eram a
prova dos nove para a sua liderança.
Ganhou em toda a linha. "Este era o

primeiro grande desafio nacional e,
apesar de nesse momento já nem sequer fosse necessário, é óbvio que a
Assunção está mais que legitimada
como líder", comentou ao DN Nuno
Magalhães, presidente do grupo parlamentar centrista. Magalhães nota
que a "goleada" em Lisboa a "reforça" na liderança, lembrando que
"foi uma aposta dela, assumida
independentemente do PSD".
O espírito de festa já se antecipava
ao final da tarde, em contraste com o
ambiente de há quatro anos. No Largo do Caldas, onde se situa o quartel-general centrista, um ecrã gigante foi
instalado na praça e cedo se começaram a ver "jotinhas" de bandeira em
punho a gritar as palavras de ordem
da campanha. Foram eles a celebrar
primeiro a vitória em Lisboa, quando
saíram as primeiras projeções, fazendo ecoar a sua euforia até à janela do
segundo andar, onde se encontrava
Assunção com o seu núcleo duro.
O canal televisivo que tinham sintonizado ainda não tinha dado esses
resultados eAssunção, sempre com
ar muito sereno, hesitou se festejava
logo ou não. Não demorou e pouco
depois desceu para se juntar aos
apoiantes e dizer que "valeu a pena
arregaçar as mangas".
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BE Cresceu em
votos e eleitos.
Mas foi uma
noite com
amargo de boca
MIGUEL MARUJO

A euforia do início da noite, com as primeiras projeções televisivas, deu origem a um maior realismo: o Bloco de
Esquerda conseguiu recuperar o vereador em Lisboa, uma vitória que acabou
por ter um amargo de boca. Ao reforço
da votação autárquica nas listas bloquistas por todo o país (o BE partia de
uma base de apenas oito vereadores no
território nacional) faltou algo mais: recuperar uma câmara, como a de Salvaterra de Magos, que já foi sua, ou conquistarTorres Novas eram objetivos
confessáveis-uma e outra foram uma
miragem. Na televisão, Francisco Louçã deixou um aviso: o BE continua a ser
o quinto partido no mapa autárquico,
"portanto tem sempre de manter a humildade". Catarina Martins também o
- assumiu, apesar de sublinhar uma e
outra vezo crescimento do partido.
Muito aplaudida, a coordenadora do
BE entrou na Sala José Saramago, no
Palácio Galveias, pelas 23.45 (com Passos Coelho, ainda nos ecrãs, a responder aos jornalistas), para sublinhar o
crescimento sustentado de um partido
que, até aqui, tinha "uma presença modesta nas autarquias". "A esta hora, o BE
aguarda ainda muitos resultados finais", apontou, para logo dizer que o
partido "cresceu nestas eleições em número devotos e número de eleitos e
eleitas", exemplificando com "eleitos e
eleitas em territórios no interior onde
antes não tinha sequer candidaturas",
como Abrantes, Alijó, Mesão Frio eCarregal do Sal. Mas, sublinhou, "temos
muito que aprender ainda no trabalho
autárquico". Para o BE, também houve
aspetos que não correram bem: "1-lá
dois objetivos que não foram atingidos", reconheceu Catarina Martins.
O BE "não ganhou nenhuma câmara"
e não conseguiu "impedir maiorias absolutas, teremos mais maiorias absolutas". Sobre uma maior força para negociar à esquerda, como PS, Catarina
Martins insistiu que são "eleições diferentes" e que o BE "continuará a trabalhar" para cumprir o acordo alcançado
com o PS. Ricardo Robles acabou por
ser a estrela da noite, ao recuperar o lugar de vereador em Lisboa que fugia ao
BE desde a zanga com José Sá Fernandes, em 2009. Também muito aplaudido, Robles afirmou que vai "assumir
este mandato por inteiro". Falhada a retirada de uma maioria ao PS em Lisboa,
o vereador eleito insistiu que os bloquistas estão "disponíveis parauma viragem política na Câmara de Lisboa".
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"O BE cresceu nestas
eleições em
números de
votos e em
eleitos. [...I
Sendo um
resultado
modesto,
mostra o
caminho
que o Bloco
está a fazer
para a
implementação em
todo o país"

Os parceiros do
PS tiveram
resultados
contraditórios.
Ricardo Robles
foi a estrela da
noite em que o
BE falhou dois
objetivos:
ganhar uma
câmara e travar
maiorias. Já a
CDU perdeu
"nove ou dez"
autarquias, mas
Jerónimo de
Sousa disse que
a coligação se
mantém como
"grande força
de esquerda no
poder local".

MAMA MARINS
BLOCO DE ESQUERDA

"Possivelmente, não
fizemos
tudo bem
feito, mas
[temos] essa
convicção
profunda
de que é
possível
uma vida
melhor,
num pais
mais justo,
de
progresso"
.1E11~0 DE SOUSA

Cou

CDU Jerónimo lamenta perdas
mas geringonça parece a salvo
MANUEL CARLOS FREIRE

Os resultados autárquicos foram negativos para a CDU mas Jerónimo de
Sousa deixou ontem implícito que os
comunistas dificilmente vão endurecer posições, pelo menos a curto prazo, no quadro da geringonça. "Não fizemos tudo bem feito", mas essa foi
"uma batalha no plano do poder local", sublinhou o líder comunista.
"A nossa convicção profunda é que as
[eleições] autárquicas são autárquicas", reforçou Jerónimo de Sousa, parecendo relativizar a perda de uma dezena de autarquias - algumas importantes como Barreiro, Castro Verde e
Almada - ao afirmar que serão "sobretudo uma perda para as populações"

e porque isso se deveu "às vezes a diferenças pequenas" de votos, tal como
em 2013 houve câmaras ganhas pela
CDU também por valores mínimos.
Jerónimo de Sousa reconheceu que "é
necessário não iludir que este resultado constitui um fator negativo para
dar força" à luta do PCP e dos Verdes,
mas a leitura dos números "não pode
ser confinada ao número de maiorias
obtidas". Mais, "a CDU confirma-se
como a grande força de esquerda no
poder local", continuando presente
"em todo o território", afirmou Jerónimo de Sousa, sem sinais visíveis de
preocupação e afirmando-se disponível, nos planos "físico e anímico", para
continuar a lutar pelos portugueses
nas próximas batalhas eleitorais.
"Nunca tivemos vida fácil", respondeu

aos jornalistas com um sorriso, depois
de assumir que "teríamos mais força
se tivéssemos conseguido evitar perdas", mas "serão muitos" os cidadãos
que nessas autarquias "vão ter saudades da CDU", garantiu o secretário-geral do PCP. Depois de ter passado de 28
presidências de câmara em 2009 para
34 em 2013 (tendo ganho 10 e perdido
quatro), Jerónimo adiantou: "Em termos de comparação percentual eleitoral estivemos ao nível de 2009", talvez "baixando 1% face a 2013." Além
das já enumeradas, Moura, Barrancos,
Castro Verde (no distrito de Beja),
Alandroal (Évora), Peniche (Leiria) e
Alcochete (Setúbal) foram algumas
das presidências de câmara perdidas
pela CDU, aparentemente mitigadas
pelo que Jerónimo apresentou como
um facto: mantém-se "uma grande
aversão ao governo anterior" entre os
portugueses. Por isso, "vamos manter
oexame comum ao Orçamento de
Estado" para 2018, "dar visibilidade
às nossas propostas na Assembleia
da República".
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Sintra Basilio
à beira da maioria
fala em diminuir
impostos
TRIUNFO Controlar

Leal Coelho arrasada. Medina
e Assunção legitimados
Lisboa. O PS venceu as eleições para a câmara da capital e estava perto da maioria absoluta.
CDS reforçou poder, contra um PSD enfraquecido. PCP resistiu e BE ganhou um vereador
PAULA SÁ

A história faz-se a maior parte das vezes dos vencedores, mas no que diz
respeito a Lisboa também se faz dos
derrotados. A vitória do socialista Fernando Medina, perto da maioria absoluta à hora de fecho desta edição, já
era esperada. Não deixa de ser importante na contabilidade das vitórias do
PS nestas eleições autárquicas, até
porque Medina foi o sucessor de António Costa. Pegou na autarquia há
dois anos e fez dela também o seu sucesso. A renovação do rosto da cidade,
com obras em quase todas as artérias
principais e uma visão cosmopolita da
cidade convenceram os lisboetas, que
lhe deram um voto de confiança.
Lisboa é a câmara mais importante
do país e, a par da do Porto, tudo o que
aqui acontece tem repercussões nacionais. Daí que a história das autárquicas de 2017 na capital também se
faça do resultado obtido pela candidata do CDS. Ainda sem resultados definitivos apurados, as projeções das televisões davam-lhe um resultado entre
os 16% e os 21%, o melhor obtido pelo

partido a correr sozinho na capital. Assunção Cristas, líder do CDS e a candidata, apareceu aos militantes que a esperavam no I argo do Caldas sorridente, muito sorridente, e em vez de falar
de si própria falou para o partido. Pode
fazê-lo porque sabe que o seu resultado em Lisboa é a legitimidade que lhe
faltava para nunca mais a verem como
um sucedâneo de Paulo Portas. "Fezse líder hoje", foi assim que Marques
Mendes na SIC viu a sua vitória.
O resultado foi ainda mais esmagador porque Assunção ficou à frente da
candidata do PSD à Câmara de Lisboa, num terreno que costuma ser
muito mais favorável aos sociais-democratas. A líder centrista tem agora
um peso negociai muito maior no futuro caso venha a existir um novo entendimento eleitoral com o PSD.
Teresa Leal Coelho ficará como o
rosto da derrota do PSD nestas eleições. A candidata social-democrata,
vice-presidente do partido, foi uma
segunda escolha de Pedro Passos Coelho para a capital , contra a vontade
das próprias estruturas locais do partido. Ficou atrás do CDS, mas também
se arriscava a ficar atrás da CDU, o que

"Este resultado que a
minha candidatura
alcançou é
da exclusiva
responsabilidade da
equipa que
apresentou
o programa"
TERESALEALCOELHO
CANDIDATA DO PSD

foi entendido por várias figuras do
PSD como uma hecatombe para o
partido e para a liderança do PSD.
As ondas de choque começaram
na noite eleitoral e vão prolongarse, até porque Manuela Ferreira
Leite e outros críticos do líder social-democrata já começaram a
pedir a sua cabeça.
A esquerda do PS saiu desta eleição em Lisboa numa posição confortável. João Ferreira, cabeça-de-lista pela CDU, conseguiu segurar
os dois mandatos da coligação
- um resultado bom a comparar
com as perdas no resto do país.
E se o poder autárquico do PCP
na capital não foi beliscado pela dinâmica da geringonça, esta dinâmica até veio dar um novo alento
ao BE. Ricardo Robles conseguiu
conquistar o lugar de vereador, que
o BE tinha perdido. O próprio Ricardo Robles admitiu durante a
campanha eleitoral que estava à espera de tirar dividendos da parceria
do seu partido com o governo socialista. Se Medina não tiver maioria absoluta já tem os seus parceiros
de uma geringonça camarária.

a despesa corrente,
aumentar o investimento e diminuir
os impostos. Estas foram as promessas deixadas por Basílio Horta, candidato independente, apoiado pelo PS,
no discurso de vitória à presidência da
Câmara Municipal de Sintra.
Se há quatro anos a noite de 29 de setembro foi verdadeira injeção de adrenalina para Marco Almeida, também
candidato independente, chegando-se
mesmo a anunciar-se o empate entre
ele e Basilio Horta-apenas 1738 votos
(1,4%) separaram os dois candidatosontem, com os mesmos protagonistas
em campo, os festejos foram direitinhos para quem lidera os sintrenses
desde 2013.
Basílio Horta, de 73 anos, cresceu
dos 26,83% para 42% (à hora de fecho
desta edição). Marco Almeida -que
contou como apoio de PSD e CDS, que
desistiram de apresentar candidato
próprio depois da derrota de há quatro
anos - até subiu quase cinco por cento
(de 25,89% para 30,30% ).
"Nunca sacrificámos um tostão dos
contribuintes à conquista fácil de votos", disse o autarca no discurso de vitória.13asflio garantiu que irá cumprir as
promessas eleitorais, as mesmas que
relembrou ter feito em 2013 e que passam por controlar a despesa corrente,
continuara aumentar o investimento,
sobretudo, na área da saúde, segurança
e espaços públicos, e diminuir os impostos. "Estes são princípios que continuarão a ser respeitados", disse Basílio
Horta. O autarca conseguiu, como o
próprio apregoa, "disciplinara despesa
corrente do município", poupando cerca de 50 milhões de euros, tendo sido
considerada a autarquia com melhor
eficácia financeira pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.
Sft,VIAFRECHFS

"Nunca sacrificámos
um tostão dos
contribuintes à
conquista fácil de votos.
Vamos continuar a
controlar a despesa
pública e a diminuir
impostos"
RASILJOHORTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
DE SINTRA
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Oeiras Isaltino vence e
declara-se o candidato mais
independente de Portugal

Loures Bastião comunista
ainda a tremer mesmo
sem o fenómeno Ventura
RENHIDO Loures ocupou neste ano o
lugar que em 2013 foi de Sintra: ode
concelho da Grande Lisboa como resultado mais indefinido até às primeiras horas da madrugada de hoje. Tendo em conta os votos contados até à
01.00, a CDU conseguiu manter no
photo finish um dos seus principais
bastiões, reconquistado por Bernardino Soares há quatro anos. Com quatro
das dez freguesias ainda por apurar.à
hora de fecho desta edição, o atual
presidente da câmara tinha menos
1,6% devotação (33,1%) em relação a
2013, quando teve 34;7% dos votos. A
menos de 800 votos de distância, com
30,7%, a candidata socialista, Sónia
Paixão, mantinha ainda em aberto
não só a questão da presidência do
concelho, mas também, neste caso
certamente, a da inexistência de uma
maioria absoluta
Já o candidato do PSD, AndréVentura, que com as suas opiniões sobre
a comurlidade cigana ou a pena de
morte para terroristas tornou a campanha em Loures uma das mais mediáticas em todo o país, terá conseguido traduzir a polémica em votos,
mas não os suficientes para se transformar num fenómeno político nestas eleições: o advogado terá um resultado a rondar os 19,5%, mais cerca
de 3,5% do que em 2013, que lhe devem valer os mesmos dois mandatos.
A grande questão que se colocava
para o resto da noite era se o executivo
comunista semantém minoritário em
número de vereadores (a CDU tinha 5

"A etnia
cigana tem
de interiorizar o Estado
de direito
porque,
para eles, as
regras não
são para
lhes ser
aplicadas"
ANDRÉVENTURA
CANDIDATO PSD (17/7/2017)

e o PS4), o que obrigará a geometrias
políticas nos próximos dias para se
chegar a uma maioria na câmara. A solução encontrada em 2013, em que
Bernardino Soares encontrou apoio
junto dos vereadores sociais-democratas, tornou-se mais dificil, depois
das críticas de todos os candidatos de
esquerda a André Ventura. Dificil, mas
não impossível, já que nem PCP nem
Sónia Paixão fecharam completamente a porta a um entendimento.
O atual presidente da câmara, depois de ter atacado Ventura a propósito das "palavras inaceitáveis e xenófobas" contra a comunidade cigana, veio depois dizer que um possível
entendimento com o PSD seria "matéria para avaliar depois de 1 de outubro". Já a candidata socialista também gerou polémica ao dar a entender ao Observadorque poderia fazer
uma coligação com o candidato social-democrata. "Acho que o André
Ventura pode dar um bom vereador,
nunca um bom presidente da câmara." Isto depois deAntónio Costa ter
criticado Passos Coelho por não ter
retirado o apoio ao advogado.
Pelo contrário, o CDS deixou mesmo de apoiar Ventura, o que na prática terá resultado numa votação ainda mais baixa do que a de 2013: com
quatro freguesias por apurar, os centristas tinham apenas 809 votos
(2,5%). Pouco mais acima, o candidato bloquista, Fabian Figueiredo,
seguia com cerca de 3,6%.

REGRESSO A noite eleitoral foi mais do
o seu nome como um dos grandes venque excelente para Isaltino Morais.
cedores da noite de ontem.
Basta ver que enquanto as primeiras
Quem confirmou da pior maneira o
projeções iam sendo adiantadas onacerto dessas sondagens foi o seu extem à noite era sempre acrescentada
-vice-presidente, PauloVistas. Em denas notícias onlinea frase "cumpriu
tlarações urna hora após o anúncio das
uma pena de prisão por fraude fiscal e projeções,Vrstas assumiu que o seu resultado eleitoral estavalonge do espebranqueamento de capitais", mas
rado e desejou felicidades aos eleitos.
uma hora depois essa referência estava esquecida. Aliás, no seu discurso de Não se distanciou de Isaltino Morais a
cem por cento, até admitiu que poderia
vitória Isaltino Morais fez questão de
pronunciar a palavra "tolerância"
ponderar uma futura colaboração:
"É um assunto sobre o qual vou refletir
numa alusão direta aos tempos mais
com a minha equipa.Trabalhámosducomplicados da sua vida pós-autárrante quatro anos com afinco e estaquica. Assim sendo, Isaltino Morais
mos de cabeça erguida".
medalhou-se com a faixa de "o candiEssa não foi a interpretação de Isaltidato mais independente de Portugal".
Os "oeirenses", a palavra que mais re- no Morais, que no seu discurso não esqueceu o seu eac e atual autarca de °eipetiu nesse discurso de agradecimenras, tendo dito que "o poder não é a cato, quiseram Isaltino Morais de novo à
frente da câmara e foram claros no
deira mas a capacidade para ouvir as
apoio maciço que não se verificou com pessoas". E claro, considerou necessáoutros dinossauros. Encheram o espa- rio dar a °eiras "um novo ciclo de desenvolvimento", uma atitude em conço em que o regressado autarca fez o
traste com o que considera terem sido
discurso da vitória e não o deixaram
os últimos quatro anos em que esteve
iniciar sem lhes ser pedido por várias
ausente da tal cadeira do poder".
vezes silêncio. °semblante de Isaltino
Morais era de felicidade em cima do
Isaltino não foi muito mais longe
neste regresso à política ativa no que
palco e fez questão de ter a seu lado torespeita
a afirmações polémicas e prodos os colaboradores mais próximos
messas, tendo preferido esperar pelo
que o ajudaram a caminhar para este
apuramento total dos votos para se
novo período de quatro anos à frente
pronunciar em definitivo. "Esta não é a
de Oeiras, a acumular aos anteriores
altura para intervenções políticas", fes24 que já conta no currículo.
tejando antes "a vitória que já tivemos",
Os "oeirenses" devotos de Isaltino
começaram a chegar à sede ainda pou- repetindo-se "que é dos oeirenses"; que
co passava do fecho das urnas e as ban- resulta da "determinação dos oeirenses" e que "foi o que os oeirenses quisedeiras esvoaçaram mal se ouviram as
ram". Ou seja, concluiu: "Estaremos
projeções dos resultados eleitorais.
Nessa primeiríssima ronda pelos gran- aqui pelos próximos quatro anos."
Atrás de Paulo Vistas, ficou Ângelo Pedes vencedores da noite, o nome de
reira, coligação PSD/CDS/PPM, que laIsaltino foi dos primeiros a aparecer
mentou cedo não atingir o "objetivo". O
nos ecrãs. Afinal, confirmava-se o reque aconteceu com Joaquim Raposo,
gresso menos inesperado destas eleido PS, e Heloísa Apolónia, da CDU.
ções, isto porque todas as sondagens
durante a campanha foram apontando JOÃO CÉU E SILVA

PEDRO VILELA MARQUES

Página 28

ID: 71543961

DN+

02-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 8 de 14

os e e tora
Gondomar
Marco Martins
resiste à CDU
e a Loureiro
REELEITO O

Rui Moreira alcança a
desejada maioria absoluta
Porto. Apesar do triunfo categórico, o independente reeleito aproveitou para disparar na
direção do PSD, em especial de Rui Rio e Paulo Rangel, os "grandes derrotados" das eleições
DAVID MANDIM

Foi uma vitória categórica de Rui Moreira no concelho do Porto, com a desejada maioria absoluta a ser obtida.
Nada disto levou o atual presidente
da câmara a um discurso de triunfo só
pela positiva. É certo que elogiou a
sua equipa, os seus apoiantes e os
eleitores. Mas foi na direção do PSD
que direcionou fogo: acusou Rui Rio,
Paulo Rangel e António Tavares de
"serem os grandes derrotados" e terem usado o Porto como laboratório
para as eleições internas do PSD. Nem
o facto de ter conquistado a maioria
absoluta, de ter vencido cinco das
sete juntas de freguesia, o levou a
afrouxar o discurso crítico dos oponentes: o PS também foi visado por
"tentar nacionalizar" as eleições no
Porto com a presença maciça de ministros na campanha.
Em relação a resultados, o movimento de Rui Moreira, o Porto É o
Nosso Partido, obteve uma vitória
muito importante, aumentando o número de votos em relação a 2013 e recebendo a confiança dos portuenses

para continuar a governar a cidade:
"Temos uma equipa fantástica que irá
governar o Porto sem deixar de ouvir
todos os portuenses", disse Moreira,
que acabou o seu discurso com uma
citação de Francisco Sá Carneiro.
Manuel Pizarro conseguiu melhorar o resultado obtido em 2013, mas
foi insuficiente. As circunstâncias em
que foi forçado a avançar para a disputa eleitoral não foram esquecidas.
Na intervenção sobre os resultados, o
socialista frisou que travou a batalha
"em condições terríveis", em alusão à
quebra do acordo com Rui Moreira,
em maio. Mesmo assim, salientou a
subida de votos e a manutenção da
Junta de Freguesia de Campanhã, a
única nas mãos dos socialistas. Pizarro fez ainda questão de "notar que do
lado do vencedor continua a mesma
acrimónia e crispação que marcou o
percurso eleitoral", tendo em mente
"os ataques mais violentos" que Rui
Moreira fez ao governo.
Da parte da coligação Porto Autêntico, a derrota era esperada. Os números é que podem ser ainda mais
pesados. O PSD, aqui aliado ao PPM,
teve o pior resultado de sempre na ci-

"Do lado
do vencedor
[Rui
Moreira]
continua
a mesma
acrimónia
e crispação
que marcou
o período
eleitoral"
MANUEL PIZARRO
CANDIDATO DO PS

dade, com Alvaro Almeida a ser o
único elemento da lista eleito vereador. Na hora da derrota, o professor de Economia teve um discurso digno, garantindo que irá
assumir o seu lugar como vereador, e justificando o mau resultado com o voto útil: "Houve um
desvio de votos do eleitorado tradicional do PSD para a candidatura de Rui Moreira, em parte motivada pela preocupação do voto
útil, para que o PS não ganhasse as
eleições, e o PSD foi penalizado."
Para atenuar a situação, o PSD
conseguiu manter a presidência
da Junta de Freguesia de Paranhos, a única que tinha no Porto.
Para a CDU, a noite foi de angústia para saber se chegava à eleição
de um vereador o que veio a confirmar-se apesar do partido ter perdido muitos votos.
O BE voltou a falhar no Porto.
Teve um grande aumento de votos,
mais do que duplicou em relação a
2013, em que teve resultado desastroso, mas não foi suficiente para
eleger João Teixeira Lopes para a
vereação da câmara.

candidato do PS e presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, segurou a liderança, com 39,06% dos votos
(numa altura em que faltavam apurar
duas das sete freguesias do concelho).
Valentim Loureiro - que tentava regressar a um concelho que liderou
durante 20 dos últimos 27 anos - ainda culpou "a máquina do PS" e Antó nio Costa" pela derrota. Porém, à
hora do fecho desta edição, estava em
terceiro lugar na corrida eleitoral,
com 20,60% dos votos, quase dois
pontos percentuais atrás do candidato do PCP-PEV, Daniel Vieira.
De resto, apesar de todos os focos durante a campanha terem estado centrados na disputa entre Martins e Loureiro,
os resultados parecem indicar que o
primeiro, apesar de reeleito, viu partir
eleitores sobretudo para comunistas e
"Verdes", que ganharam quase 7,5% em
relação a2013, enquantoValentim Loureiro foi claramente o elemento animador e desestabilizador da coligação
PSD-CDS, liderada por Rafael Gomes
Amorico, a qual viu a sua votação cair
para menos de metade face a 2013,
ficando-se pelos 10,40%.Valentim
Loureiro - que não adiantou se irá ocupar o cargo de vereador para o qual foi
eleito, remetendo esta decisão "para
os próximos dias"- reconheceu a derrota por volta das 22.30, atribuindo a
vitória não a Martins mas... "ao secretário-geral do PS, António Costa" e à
"grande máquina para as eleições" do
PS. Já Marco Martins encarou a sua vitória como um exemplo de maturidade. "Hoje, sai de Gondomar para todo
o país uma grande lição de que na politica não é preciso demagogia ou populismo. As pessoas querem trabalho e
honestidade", disse.
PEDRO SOUSATAVARES

"Hoje, sai de Gondomar
para todo o pais uma
grande lição de que na
política não é preciso
demagogia nem
populismo. As pessoas
querem trabalho"
MARCO
MARTINS
AUTARCA DE GONDOMAR
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Vila do Conde A NAU de
Elisa Ferraz avançou com
força contra o "seu" ex-PS
LUTA RENHIDA Nós

Matosinhos A primeira
presidente no reencontro
da cidade com o PS
MUDANÇA "É um

momento de particular alegria poro concelho de Matosinhos se reencontrar com o PS. O PS
nunca faltou a Matosinhos e Matosinhos nunca faltou ao PS." Foram as
primeiras palavras de uma efusiva
Luisa Salgueiro no discurso de vitória, perante os apoiantes. "Daqui
para a frente ninguém nos vai separar, porque acima de tudo estão os
interesses dos matosinhenses", disse
ainda, numa mensagem a apelar
para a união entre as gentes da cidade nortenha.
A atual deputada regressa a uma
autarquia que conhece bem: foi vereadora entre 1997 e 2009, tendo assumido os pelouros da Saúde, Habitação, Ação Social e Juventude. E torna-se a primeira mulher à frente
deste concelho vizinho do Porto.
Luisa Salgueiro foi a vencedora de
um combate autárquico de contornos únicos. Recebeu o apoio do anterior vencedor das eleições, o falecido Guilherme Pinto (um independente ex-socialista) e integrou nas
listas o sucessor de Pinto, Eduardo
Pinheiro.
Concorreu contra outras duas
candidaturas de dois independentes
ex-socialistas: as de Narciso Miranda, que foi presidente da edilidade
entre 1977 e 2005, e de António Parada, que se candidatara em nome do
P5 em 2013 e agora concorreu com o
apoio do CDS. O histórico autarca
reagiu à derrota citando Mário Soares: "Só perde quem desiste." Já Antó-

"Não ganhei
as eleições,
mas recordo
uma frase
de Mário
Soares e
Salgado
Zenha que
me orienta
na vida
e que vou
continuar
a seguir: só
perde quem
desiste"
NARCISO MIRANDA
CANDIDATO INDEPENDENTE

nio Parada, que ficou em segundo lugar, afirmou que irá assumir um papel fiscalizador na câmara e que não
irá "perdoar as promessas que foram
feitas".
No programa eleitoral de Luisa
Salgueiro consta a construção de um
museu do mar e da indústria conserveira, um laboratório criativo (espaço para as indústrias criativas), benefícios fiscais para os pequenos empresários, wi-figratuito no espaço
público, um alargamento da oferta
de transportes públicos e a isenção
de taxas aos bombeiros. Em jeito de
balanço, no final da campanha eleitoral, Luísa Salgueiro afirmou ter feito "uma campanha pela positiva",
sem ataques aos adversários, e pedira a maioria absoluta para ter condições para trabalhar.
Devido à sua ação enquanto deputada, foi alvo, em junho, de um
ataque verbal que muita tinta fez correr- e que lhe deu notoriedade. Por
causa do voto favorável de Luisa Salgueiro à candidatura de Lisboa para
recebera sede daAgência Europeia
dos Medicamentos, o eurodeputado
Manuel dos Santos atacou-a no
ter. "Luisa Salgueiro, dita a cigana, e
não é só pelo aspeto, paga os favores
que recebe com votos alinhados com
os centralistas." Um coro de vozes
criticou as palavras do eurodeputado. O secretário-geral do PS, António
Costa, defendeu a expulsão de Manuel dos Santos do partido.

Avançamos Unidos
(NAU), o movimento liderado pela anterior presidente socialista deVila do
Conde, Elisa Ferraz, estava a liderar
nos resultados do concelho quando
faltavam ainda oito freguesias em 21
por apurar, exibindo 49,26% dos votos, a uma distância então confortável
do PS que tinha 30,90%. A terceira força política passou a ser a coligação
PPD / PSD /CDS-PP, com 12,98% dos
votos (isolado o PSD conseguiu um
melhor resultado em 2013, com
26,60% dos votos, tendo sido então a
segunda força política a seguir ao PS).
A hora do fecho da edição parecia claro que Fusa Ferraz, a ex-socialista que
entrou em rutura com o partido, ia
assegurar mais um mandato na autarquia.
A rutura com o PS, que governava
no concelho desde o 25 deAbril, não
lhe saiu cara. Ferraz esteve 16 anos no
poder, primeiro como vereadora e depois como vice-presidente do histórico autarca do PS Mário Almeida, até
chegar à presidência da câmara por
mérito próprio em 2013 com 48,02%
dos votos.
António Caetano, que era vice-presidente da câmara no anterior mandato e foi o cabeça-de-lista pelo PS,
confiava que os eleitores deVila do
Conde valorizassem os mais de 40
anos de poder socialista."O projeto do
PS é largamente validado e sufragado
desde 1976 e acrescentou qualidade
de vida aos vila-condenses", declarou
António Caetano ao DN, na edição de
18 de agosto.
Elisa Ferraz reivindicava para si o
mérito do trabalho feito na autarquia.
Recordou então que Vila do Conde foi
"um dos municípios exemplares" a sair
PAEL (Programa de Apoio à Economia Local), senha para um programa

de resgate financeiro, que impôs constrangimentos.
Aos 67 anos, Elisa Ferraz, licenciada
em Química, prometeu no seu programa eleitoral diminuir a divida da autarquia, manter boas contas municipais,
liquidar o Programa de Apoio à Ec.onomia Local, pagar atempadamente a fornecedores e baixara carga fiscal de famílias e empresas.
Como o DN constatou em reportagem no concelho, nem tudo são rosas
no município que foi um bastião socialista. A oposição feita de sociais-democratas e centristas, comunistas ou bloquistas, elencou problemas e falhas várias no concelho: que há lugares sem
saneamento básico, uma rede viária deficiente e que os impostos são altos, por
exemplo. A CDU, através de Pedro Martins, falou na necessidade de "eliminar
a assimetria entre as freguesias e a sede
de concelho". Constantino Silva, que liderou a coligação PSD-CDS, também
falava no período da campanha de uma
"assimetria enormer."A cidade tem qualidade de vida, está muito bonita, mas
nas freguesias falta tudo", apontou.
Elisa Ferraz também fez várias promessas que terá agora oportunidade de
cumprir. Reconheceu que é preciso resolver"o problema grave" da rede viária
no município, facilitando a "mobilidade interfreguesias" e abrindo vias que
fazem parte do plano diretor municipal. Insistiu muito num ponto fundamental para si: as "contas saudáveis" da
autarquia, que são para manter. "É preciso continuar a investir, partir para
projetos que não comprometeram a
saúde financeira do município." Disse
ainda que queria manter uma "gestão
de proximidade" que contemple as
"questões sociais" e as "necessidades
das famílias".
RUTECOELHO

c1ISARAVÓ
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AVEIRO

BEJA

> O distrito de Aveiro é um dos mais coloridos do
país no que respeita à atribuição de mandatos autárquicos. O PSD e o CDS, em conjunto ou em separado, mantiveram a correlação de forças. Ao
Partido Socialista fica o troféu de Oliveira de
Azeméis - de 39,56% em 2013 subiu para 50,42% e
alcançou a maioria de mandatos, mas a direita obteve mais votos no distrito. O CDS também ganhou uma câmara ao PSD, a de Oliveira do Bairro,
embora sem maioria absoluta (três vereadores
para cada partido e um para uma candidatura independente). A aliança PSD-CDS-PPM renovou a
maioria na cidade capital de distrito.

Pesadelo cor-de-rosa
para os comunistas
Anho
Cuba
Barrancos
Ferrefra Vidlgueira Moura
do Alentejo
Beja
Ahustret
Castro
Verde ~tala
q''
Odemira °"°'i
Almodóvar

> Os comunistas deram-se mal com a mudança:
cinco dos 14 autarcas que findam agora o mandato
não se recandidataram e só num concelho é que o
PCP se manteve à frente (Vidigueira). Num distrito
de forte implantação comunista, os socialistas inverteram o número de concelhos. Em 2013, o PCP assegurou oito concelhos e o PS seis. O PS reconquistou a
Câmara de Beja (que perdera por pouco mais de 300
votos em 2013), e ainda Barrancos, Moura e Castro
Verde. Os comunistas resistiram no Alvito, Cuba,
Vidigueira e Serpa. Os restantes concelhos permaneceram nas mãos dos socialistas. A abstenção cresceu, embora de forma muito ligeira.

BRAGANÇA

BRAGA

PSD conquista duas
câmaras ao PS

Vita
Vede

Amares
Vieira do
Pdvoa de Minho
Barcelos amo Lanhc"
Cabeceiras
deapitto
Esposende
Fofo
Guimarães
Vila Nova
Catarias
Famaiitão
de Besto
Viethi

> No distrito de Braga, o PSD resistiu ao vendaval
que afetou o partido no país, conquistando
mesmo dois municípios que eram socialistas, segundo os resultados provisórios à hora do fecho da
edição: Amares e Terras de Bouro. Em Barcelos e
Fafe, os socialistas resistiram às cisões internas
que originaram candidaturas independentes
(melhor em Barcelos que em Fafe) e o PS manteve
ainda a liderança em Cabeceiras de Basto e
Guimarães. O PSD manteve as autarquias de
Vila Verde, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso,
Celorico de Basto, Esposende, Famalicão e Braga
(em coligação com o CDS).

CASTELO BRANCO

Belmonte
Covilhã
Penama cor
Fundiu

Oleiros

Mais duas autarquias
para os socialistas
Manais

Vlmloso
Mirandela Mi"dode
Cavaleiros
Allandega
Vila da Fé niugadoun>
Flor ;
Carrada
de Areslites
•
r'etM de
pada á Cinta

> Em terras bragantinas, o Partido Socialista
acompanhou a tendência nacional e também
subiu em votos e eleitos. Desta feita também
foi vitorioso em Macedo de Cavaleiros, que
ficara a 139 votos em 2013, e em Mirandela
- uma subida meteórica de 21,24% para os
47,59% deste domingo. Em Carrazeda de An siães uma lista independente desafiou a liderança social-democrata, tendo perdido por 175
votos. Na cidade de Bragança, o PSD renovou a
maioria. No cômputo geral, o Partido Socialista
passou também a ter o maior número de autarquias do distrito.

COIMBRA

PS reforça ligeiramente
domínio no distrito

Costela
Branco

idanha•
-a-Nova

Proença •
a-Nova

Vir,
de Rei
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PSD e CDS resistem

Sertã

Meio: Imprensa

Rádio

> O PS pintou de cor-de-rosa o mapa do distrito de
Castelo Branco, com o PSD a conservar os bastiões
do Fundão, Oleiros, Sertã eVila de Rei. Num distrito que perdeu dois mandatos face a 2013, devido à
quebra populacional que tem vindo a sentir, os socialistas crescem mais de três pontos percentuais
face a 2013, para 47,31% dos votos, mas ficam com
34 mandatos autárquicos, menos um do que em
2013.0 PSD garante 20 mandatos, menos dois do
que em 2013, mas mantém outros dois candidatos
eleitos em coligação com o Movimento Partido da
Terra e mais dois em coligação com o CDS, partido
que ganhou ainda mais um mandato sozinho.

PS e PSD consolidam
domínio ao centro

> Apesar de a concorrência por parte do PS - e de
três movimentos independentes que conquistaram (ou mantiveram) Estremoz, Borga e o
Redondo - ser cada vez mais acentuada, o distrito de Évora manteve-se nestas eleições como
o principal bastião autárqquico da coligação
PCP-PEV. A manutenção de Évora, com Carlos
Pinto de Sá a continuar à frente dos destinos do
concelho, foi particularmente importante, numa
noite eleitoral que, no resto do país, não foi nada
favorável às aspirações dos comunistas e Verdes.
Montemor-o-Novo e Arraiolos são os outros
bastiões da CDU no distrito.

Maioria absoluta de
direita em mapa rosa

> O social-democrata Alvaro Amaro foi reeleito,
sem surpresa, presidente da Câmara da Guarda,
que ganhou há quatro anos ao PS. O economista e
ex-autarca de Gouveia conseguiu mesmo aumentar a percentagem de votos, passando de 46,57%
para 48,26.0 PS, que avançou com Eduardo Brito,
ficou pelos 25,58% contra os 32,71% obtidos há
quatro anos. Ao nível do distrito, os sociais-democratas lideram em sete câmaras e reconquistaram
Celorico da Beira, que o PS lhes tinha ganho há
quatro anos. Os socialistas conquistaram seis câmaras, as mesmas de 2013, tirando ao PSD a autarquia de Manteigas.

PS ganha Pedrógão e
recupera Bombarral
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> Com Manuel Machado a reconquistar a sede
do concelho, o PS parecia encaminhado para
mais um dos pontos altos da noite eleitoral em
Coimbra. À hora do fecho desta edição, numa
altura em que faltavam apurar quatro das 155
freguesias e atribuir onze mandatos, os socialistas
tinham já garantidos 58 mandatos, mais dois do
que o total conquistado em 2013. Mas o PSD também melhorou a sua prestação, chegando, por
conta própria, aos 23,66% dos votos e aos 37 mandatos - os mesmos que há três anos conseguira no
conjunto das candidaturas a solo e em coligação
com o CDS.

FARO

O último bastião
autárquico comunista?
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> A reconquista da Câmara de Faro por Rogério
Bacalhau (coligação PSD-CDS-MPT e PPM), com
maioria absoluta, foi uma das notas de destaque
num distrito onde tradicionalmente é possível encontrar concelhos dominados pelas diferentes forças políticas da esquerda e da direita. A vitória socialista, em termos globais, é ainda assim incontenstável, com o mapa a ser maioritariamente pintado em tons de rosa, de Vila do Bispo a Alcoutim.
Silves mantém-se como o foco de resistência comunista no distrito mais a Sul do país, enquanto o
PSD mantém Monchique e Albufeira e as coligações de centro-direita levam Castro Marim.

LEIRIA

PSD aumenta liderança
na capital de distrito
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> Os socialistas conquistaram a Câmara de
Pedrógão Grande, mantendo-se como líder da
autarquia Valdemar Alves, que era o presidente
desde 2013, mas eleito pelo PSD. A única vez que
o PS tinha ganho esta câmara foi em 1993. No
Bombarral, que há 24 anos era do PSD, passou
para o PS, com a eleição, por maioria absoluta
de Ricardo Femandes, que obteve 48,94% dos
votos, enquanto a coligação PSD/CDS-PP conseguiu 37,24%. Já em Castanheira de Pera foi o PSD,
por intermédio de Alda Correia, a tirar a câmara
aos socialistas. A capital de distrito, Leiria, manteve a cor rosa.

Bombarral
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Resultados à hora de fecho desta edição
PORTALEGRE

LISBOA

PSD fica em terceiro no
distrito onde nada muda
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> No distrito de Lisboa continuam a mandar os que
já lá estavam (segundo resultados apurados até
à 01.00): nenhum concelho mudou de mãos.
Alenquer, Amadora, Azambuja, Lisboa, Lourinhã,
Odivelas, Torres Vedras e Vila Franca de Xira permaneceram socialistas; Cadaval, Cascais e Mafra
permaneceram PSD; Loures e Sobral de Monte
Agraço continuavam comunistas; Oeiras ficou entregue a um movimento de independentes, como
em 2013, mas com outro rosto (Isaltino no lugar de
Vistas). A hora de fecho, no distrito, o PS era o partido mais votado (34%), seguido da CDU (13,42%)
e PSD (13,12%).

PORTO

PS ganha Matosinhos
e Marco de Canaveses
Póvoa

tio Vanirn
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> No distrito do Porto, o PS conquistou a Câmara
de Marco de Canaveses, um resultado histórico
por menos de 200 votos, num concelho onde os
socialistas nunca governaram. No distrito, ganhou
o PS com 41,29% dos votos quando faltavam
45 freguesias por apurar em 243. Reconquistou
Matosinhos com Luisa Salgueiro eleita (37,36%
dos votos quando faltavam duas freguesias por
apurar). Em Gondomar, o PS voltou a ganhar com
Marco Martins reeleito (39,06% dos votos quando
faltavam duas freguesias). A CDU ascendeu a segunda força com pelo menos 22,32% , superando
o resultado do independente Valentim Loureiro.

> Na capital do distrito, o PSD manteve a Câmara
de Santarém com 43,19% dos votos, quando faltava ainda uma freguesia por apurar e tinha já garantidos cinco mandatos. Mas no distrito, o PS foi
a maior força com 44,09% e 71 mandatos.
Constância, que era um bastião do PCP há 30 anos,
passou para o PS e com maioria absoluta (53,16%)
e três mandatos. Em Benavente, o PCP-PEV segurou a Câmara com 45,50% dos votos, tal como em
Alpiarça (45,64%). Em Rio Maior, o PPD/PSD manteve a autarquia e alcançou maioria absoluta
(52,87%), tal como em Ferreira do Zêzere (44,87%)
e Mação (65,49%).

VILA REAL
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> 0 distrito de Setúbal vai continuar a ser um bastião do PCP-PEV, com 35,51% dos votos e 32 mandatos quando faltavam sete freguesias por apurar.
Maria das Dores Meira é reconduzida na autarquia
sadina, com o PCP a subir face a 2013 (43,83% dos
votos quando faltavam duas freguesias por apurar).
O PCP perdeu Almada para o PS, que conquistou
31,25% dos votos, embora a coligação PCP-PEV
tenha 30,93% e se assista a um empate nos mandatos: quatro para cada partido. Os comunistas também perderam Alcochete para o PS, que conquistou
34,41% dos votos, enquanto a CDU teve 32,12%. ,
Cinco concelhos do distrito continuam do PCP.

Hegemonia PS na
câmara e no distrito

> Sem grande surpresa, a câmara da capital do distrito manteve-se no PS, que até subiu a votação em
relação a 2013 (53,68%), reelegeu José Maria Costa
e garantiu seis mandatos. É uma autarquia onde o
PS soma 24 anos consecutivos no poder. Quando
faltavam ainda oito freguesias por apurar em 208,
era clara a maioria do PS nos resultados do distrito,
com 38,38% dos votos e 29 mandatos. No concelho
de Ponte de Lima, o CDS-PP voltou a ganhar
(53,35% quando faltavam duas freguesias) e o
PPD-PSD voltou a liderar no concelho de Arcos de
Valdevez (uns esmagadores 68,43% dos votos
quando faltavam duas freguesias por apurar).

VISEU

Socialistas perdem uma
câmara

oCom o Partido Socialista a arrecadar quase 49%
dos votos no distrito de Vila Real (mais 8% do que
em 2013), acaba por perder uma câmara para o
PSD. Foi Murça, onde, por sete votos, o candidato
social-democrata Mário Artur protagonizou a
única mudança no distrito. Já em Vila Real, o socialista Rui Santos, que em 2013 conquistara a câmara, onde o PSD sempre governara desde as primeiras eleições livres em Portugal, consolidou a liderança. Se em 2013 a diferença entre socialistas e
sociais-democratas fora inferior a dois pontos percentuais, ontem o PS recolheu os votos de 64% dos
eleitores, enquanto o PSD se ficou pelos 25%.
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Paulo Ferreira, pelo partido Nós, Cidadãos!, e
Manuel Cordeiro, pelo movimento independente
Pela Nossa Terra, roubam Oliveira de Frades e São
João da Pesqueira, respetivamente, ao Partido
Social-Democrata. Duas perdas que ditam uma
igualdade nos restantes concelhos: PS e PSD vencem em 11 autarquias cada um, com os sociais-democratas a reforçar a liderança na capital de distrito, onde Almeida Henriques foi reeleito, conquistando ontem 51,74% dos votos, uma subida em relação aos 46,37% obtidos em 2013. Destaque para
duas trocas: Castro Daire passou para as mãos do
PSD, enquanto o PS conquistou Lamego.

MADEIRA

AÇORES

PSD conquista
uma câmara ao PS
Corvo
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SETÚBAL
Aqui ainda se vê a força
do PCP Moita Atcochet,

> A presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide
Teixeira, foi reeleita pelo movimento Candidatura
Livre e Independente por Portalegre (CLIP) para
um segundo mandato, mas perdeu a maioria absoluta. Adelaide Teixeira obteve 31,60% dos votos,
contra 28,89% do PS, a segunda força mais votada. Neste distrito, os socialistas foram os grandes
vencedores, ao aumentarem de seis para oito
os concelhos conquistados. Umas das vitórias
do PS foi em Alter do Chão, um concelho que era
liderado pelos sociais-democratas. Francisco
António Martins dos Reis será o novo presidente
desta câmara.

VIANA DO CASTELO

SANTARÉM

PS até conquistou
Constância

$
Madalena

Socialistas ganham
mais duas câmaras
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> De entre as 19 autarquias dos Açores, a única novidade na noite eleitoral de ontem aconteceu no
Nordeste como social-democrata António Miguel
Soares a derrotar o socialista e anterior presidente
da câmara Carlos Mendonça, que nas eleições
de 2013 conquistara a autarquia ao PSD. Num arquipélago com doze dos 19 concelhos pintados
de rosa, o social-democrata José Manuel Bolieiro
manteve a capital, Ponta Delgada, reforçando
mesmo a votação ao conquistar mais de 50% dos
votos. Uma nota para o CDS, que reforçou a posição na única autarquia que lidera nos Açores,
Velas, recolhendo 53,62% dos votos.

Restam três autarquias
sociais-democratas

> Nos últimos oito anos, as cores do mapa eleitoral
na Madeira sofreram uma verdadeira revolução.
Se nas autárquicas de 2009 os onze concelhos apareciam em tons laranja, desde ontem que apenas
Calheta, Câmara de Lobos e Porto Santo conservam esta tonalidade. E, no caso desta última autarquia, foram 32 os votos que valeram a vitória, um
regresso dos sociais-democratas à liderança desta
câmara que haviam perdido em 2013. Tês movimentos independentes lideram outras tantas autarquias, com o CDS a manter Santana. Já o PS
mantém quatro concelhos, entre as quais Funchal
e Ponta do Sol, conquistada ao PSD por 30 votos.
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OPINIÕES PARTIDÁRIAS

Primeiras
leituras

É curioso o
entusiasmo com
leituras nacionais

Noite
histórica

PEDRO DELGADO ALVES
DEPUTADO DO PS

ANTÓNIO LEITÃO AMARO
DEPUTADO DO PSD

NUNO MELO
EURODEPUTADO DO CDS

país elegeu milhares de regional (PCP). CDS e BE contiautarcas em 308 muni- nuam como partidos autárquicos
cípios e 3092 fregueainda residuais.
sias. Parabéns a todos,
O retrato também é de continuiqualquer que seja o
dade quanto aos pesos relativos
partido ou movimento por que se globais dos blocos esquerda-direicandidataram! O poder local deta, que praticamente não se altemocrático tem feito muito pelo
ram. PSD e CDS juntos mantêm
desenvolvimento do nosso país.
praticamente a mesma votação
Poderá fazer mais ainda e espero
global nacional das autárquicas de
que finalmente prossiga essa des- 2013 e, curiosamente, muito próxicentralização que em 2015 avanmo do resultado da sua coligação
çou na educação, na cultura e nos PAF nas legislativas de 2015.
transportes com projetos-piloto
Ahistória das autárquicas de
que chegaram a quase 20% dos
2017 parece ser, porisso, uma de
cidadãos.
continuidade face a 2013. Isto foi soOs resultados destas eleições
bretudo bom para o PS, que repetiu
autárquicas são, sobretudo, os de
o melhor resultado e recuperou tercada uma das candidaturas. Cada
reno significativo ao PCP. Foi tamautarquia e cada resultado tema
bém continuidade para o CDS (que
sua história. À hora que escrevo es- melhora residualmente) e o BE ao
tão ainda por apurar 350 freguesias manterem a sua pequena expressão
e muitos municípios por decidir.
estrutural no poder autárquico.
É curioso o entusiasmo com leiMas foi não foi uma boa noite
turas nacionais, especialmente de para o PSD e o PCP O primeiro porquem na última eleição legislativa que falhou o seu objetivo de recurejeitou a leitura das preferências
perar terreno ao PS. Para o PSD é
globais pelos candidatos a primei- negativo não ter conseguido cresro-ministro ou pelos programas
cer, tal como o são alguns resultanacionais que foram a eleições.
dos em municípios maiores e mais
Da minha parte, acho que demediáticos. O PSD ganhou muitas
vemos avaliar e ler tudo. As persautarquias e elegeu milhares de aupetivas de cada autarquia local,
tarcas. Mas não pode deixar de analisar seriamente estes resultados.
também a perspetiva nacional.
O ciclo económico e político nacioOlhando aos resultados globais,
nal e as idiossincrasias de vários
ainda incompletos, vejo que: o
municípios explicam muito.
quadro saído de 2017 é muito seMas há responsabilidades próprias,
melhante ao de 2013. Continuatanto onde se ganha como onde se
mos com dois grandes partidos
autárquicos nacionais (PS e PSD) perde. Uma reflexão profunda e esbutural é necessária ao PSD. Mas
e um forte partido autárquico
desculpem-me os leitores se, tratando-se do meu partido, comece
por reservar as minhas reflexões
para os respetivos órgãos próprios.
Há
Finalmente, foi uma má noite
para o PCP, que poderá ter perdido
responsabilidades
1/4 dos seus municípios. Quais as
próprias, tanto
consequências para a estratégia do
onde se ganha,
PCP e o funcionamento da maioparlamentar de esquerda?
como onde se perde. riaMas,
mais do que leituras nacioUma reflexão
nais, estas eleições deram ao país
milhares de novos autarcas que
profunda
desejo muito que governem bem
e estrutural
os seus territórios nos próximos
é necessária ao PSD quatro anos.

s resultados eleitorais
de 2017 demonstraram, em relação ao
CDS, que as vitórias autónomas de 2013 não
foram acaso, mas sim recomeço.
Consolidaram a relevância autárquica que, por si, o partido teve
sempre. E em tempos de singular
maioria de esquerda, forçada
pela "geringonça" na Assembleia
da República, reforçaram a importância decisiva do CDS, para
conquistas em coligações com o
PSD em todo o país que, não fosse
assim, dificilmente aconteceriam.
O CDS não se limita a concorrer a eleições. Não é uma espécie
de BE da direita. O CDS disputa-as realmente e, em muitos casos,
vence. Tem sido assim desde a
sua fundação.
O CDS conquistou 36 autarquias em 1976, 46 em 1979 (22 em
listas próprias e 24 em listas AD
encabeçadas pelo CDS), 42 em
1982 (28 em listas próprias e 14
em listas AD encabeçadas pelo
CDS), 30 em 1985, 20 em 1989,
13 em 1993, 8 em 1997, 3 em 2001,
?alua em 2005, uma em 2009 e cinco em 2013, não estando apurado
O saldo para 2017 no fecho desta
edição. De sublinhar, todavia, que
a partir de 2001 o CDS juntou esforços com o PSD em coligações
bem-sucedidas, numa estratégia
assumida, que garantiu importantes vitórias eleitorais do cen tro-direita em muitas autarquias

inda não sendo conhecidos todos os resultados destas autárquicas, é já claro que o Partido
Socialista consegue reforçar a
sua já robustíssima maioria em
número de presidências de câmaras municipais e juntas de freguesia, validando
as políticas públicas em execução e convencendo mais eleitores da valia das suas
propostas e candidatos. Conseguir fazê-lo
num quadro em que as eleições se realizam a meio de um ciclo governativo liderado pelo PS tornam ainda mais histórica
a dimensão da vitória.
.
Os tempos de confiança que vivemos
no país não serão seguramente alheios à
mobilização eleitoral, ao recuo da abstenção e a uma maior participação na vida
democrática local, com mais mandatos
atribuídos a independentes ou forças políticas que concorrem pela primeira vez,
ou que pela primeira vez conseguem alcançar mandatos eletivos. Aqueles que
teimam ainda em reconhecer esta nova
realidade e o novo ciclo que o país atravessa não terão por isso entendido o que
os portugueses esperam, tendo falhado
nos programas e nos candidatos que
apresentaram a sufrágio. Ainda de que de
três centenas de eleições municipais e é
mais de três mil eleições para as freguesias se trate primordialmente, as estratégias nacionais para as encarar contam e
contaram também nos resultados que
agora conhecemos.
A hora, no entanto, é de felicitações aos
eleitos e de mobilização de todos para a
gestão e progresso das nossas comunidades. A democracia local está viva, de boa
saúde e recomenda-se!

A

Os tempos de
confiança que vivemos
no país não serão
seguramente alheios à
mobilização eleitoral,
ao recuo da abstenção
e a uma maior
participação na vida
democrática local

O

O

O CDS não se limita
a concorrer a
eleições. Não é uma
espécie de BE
da direita. O CDS
disputa-as e, em
muitos casos, vence.
Tem sido assim
desde a fundação
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portuguesas de relevante dimensão, casos deVila Nova de Famalicão, Porto, Gaia, Sintra, Coimbra,
Braga ou Cascais, a par de tantas
outras. Para que se perceba, em
listas conjuntas, o PSD e o CDS
conquistaram 22 autarquias em
2009e 18 em 2013, a que se juntou
outra em eleições intercalares
posteriores. Estas não são vitórias
do PSD apenas. São vitórias do
PSD e do CDS, contabilizadas em
milhares devotos, vereadores, deputados e presidentes de assembleias municipais, membros e
presidentes de juntas de freguesia
centristas. As coisas são mesmo
assim. E não há nenhum mapa
pintado na noite televisiva de laranja apenas, onde o CDS também esteja, que altere o facto.
Acrescem as listas de cidadãos independentes que o CDS também
integrou, no Porto, a começar. Ao
contrário do PS, não dizemos que
a vitória de Rui Moreira é a vitória
do PS. Assinalamos somente que,
além do mérito primordial de Rui
Moreira, entre os eleitos estão
muitos dirigentes e simpatizantes
do CDS.
De destacar ainda, acreditando nos dados preliminares, novamente a fronteira sociológica que
a distribuição de votos por partidos ilustra. O Norte, com maior
peso dos partidos de centro-direita, e o Sul sob influência acrescida da esquerda e da extrema-esquerda.
Nota final em relação a Assunção Cristas, para quem, manifestamente, as eleições autárquicas
não foram um teste; foram a confirmação. Conseguiu um resultado histórico. Depois de eleita pre- sidente, confirmou-se líder, onde
todas as provas se prestam—nas
umas. Demonstrou que em Lisboa, o voto útil alternativo a Fernando Medina, foi mesmo no
CDS. Deu a cara e acreditou constantemente. Alavancou na sua
crença todo o partido. Para quem
não se revê no PS, no PCP ou no
BE, essa foi a melhor das noticias.
O CDS tem muito futuro.

02-10-2017
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Oxigénio
da democracia

Sempre do lado das
populações contra
a política de direita

PEDRO FILIPE SOARES
DEPUTADO
DO BLOCO DE ESQUERDA

MIGUEL TIAGO
DEPUTADO DO PCP

melhor das notícias
das eleições autárquicas foi a da redução
da abstenção. Esta primeira vitória parece
ser resultado da confiança que
se alcançou no pais com a viragem política das últimas eleições
legislativas.
Mais rendimentos, mais direitos, mais emprego, mais economia e mais confiança resultaram
agora em mais participação eleitoral. A grande lição de que todos os votos contam, que não há
eleitores de primeira ou de segunda, está a dar resultados.
Conseguimos trazer ar fresco à
democracia.
Quem sofreu nestas eleições
autárquicas uma derrota eleitoral foram os partidos de direita.
É certo que o CDS dirá que não e
tentará mostrar que sobreviveu
à hecatombe do PSD, procurando vitalidade à custa da agonia
do anterior parceiro. Para isso,
muito agradecerá o resultado
de Lisboa, onde o PSD fez uma
campanha paupérrima. O CDS
apresentou-se a eleições como
o cangalheiro do PSD de Passos
Coelho, pelo menos em Lisboa.
A campanha de Teresa Leal Coelho ficará nos anais da história
como tudo que não se deve fazer quando se procura um bom
resultado eleitoral.
Será este o princípio de uma
recomposição na direita portuguesa? O tempo se encarregará

A

Não se deve misturar
as coisas. Eu tenho
essa opinião e isso
será com toda a
certeza verdade
para os partidos
que representam
a atual maioria
parlamentar

de responder a esta pergunta.
Parece que as pessoas não se importam muito com esta questão,
tal a sangria de votos que os dois
partidos perderam no seu conjunto. Atualmente, a esperança
encontra-se no outro polo eleitoral.
O resultado do Bloco de Esquerda é incontornável. O aumento do número de votos, a
eleição de mais vereadores (de
que Lisboa é exemplo), eleitos
municipais e de freguesia mostram que o enraizamento está a
ser sustentado. O Bloco de Esquerda abriu espaço para ganhar agendas locais e foi recompensado por isso. Marcou pontos para uma cidadania ativa.
Um bom prenúncio para o futuro, que deve ser gerido com a humildade de quem sabe que o caminho é longo e que há muito
por fazer para melhorar a vida
das pessoas.
Quando se repete a pergunta
de qual o efeito nacional de
umas eleições locais, a resposta
é, muitas vezes, batida: não se
deve misturar as coisas. Eu tenho essa opinião e isso será com
toda a certeza verdade para os
partidos que representam a
atual maioria parlamentar. Mas,
no caso da hecatombe do PSD,
há uma leitura partidária nacional: o troikismo agudiza. Os resultados de Lisboa e Porto serão
incontornáveis nesse ajuste de
contas a Passos Coelho. Mas
também a marca do apoio que
prestou em Loures a André Ventura e à sua extrema-direita não
sairá.
Uma nota final para a eleição
de muitas listas de cidadãos,
nessa riqueza que pertence
às eleições autárquicas. Contudo, é nos momentos mais imprevistos que, por vezes, algumas
máscaras caem. Rui Moreira e as
trocas de elogios ao CDS parecem deixar claro que andou a
vender gato por lebre na retórica
eleitoral da sua independência
face aos partidos políticos.

stivemos nas ruas, nos
bairros, nas escolas e nos
locais de trabalho, divulgámos° trabalho feito e
as propostas para o futuro, elevámos o nível do debate e
trouxemos o debate político para
as questões concretas dos concelhos e freguesias do nosso país e
combatemos a demagogia e política-espetáculo. Os candidatos e ativistas da CDU combateram a resignação e a abstenção e afirmaram
a necessidade de construção de
um projeto alternativo nos concelhos e no país, mobilizando os portugueses para a cada vez mais urgente política patriótica e de esquerda, única resposta capaz de
abriras alamedas do progresso e
do futuro aos jovens, trabalhadores e pensionistas do nosso país.
E somos a única força política
autárquica que pode assegurar
aos cidadãos que estará sempre
do lado das populações contra a
política de direita, venha essa política de onde vier, e nunca do lado
da política de direita contra as populações. Isso será assim nas autarquias geridas pela CDU e em
todas as restantes, independentemente de ter reforçado ou diminuído a sua votação.
A CDU caminhou por todo o
país, afirmando o seu projeto
contra os adversários políticos e
contra a barragem de mentiras e
omissões da comunicação social
dominante, contra as sondagens,
contra a manipulação, de rosto

E

As eleições
autárquicas
não podem
resumir-se
à simples
aritmética
das maiorias
e das autarquias
conquistadas

erguido e sorriso na cara, frente a
frente com as pessoas. Uma vez
mais, combatemos a deturpação e
a CDU mereceu a confiança de
centenas de milhares de portugueses em todo o território nacional, e podemos assegurar que os
recém-eleitos da CDU estarão
empenhados em dignificar o seu
mandato em prol das populações,
seja no poder seja na oposição.
As eleições autárquicas são locais e refletem as preocupações
locais, mas a perda de confiança
dos portugueses nos protagonistas da política de exploração e empobrecimento, principalmente
PSD e CDS e a renovada confiança
na CDU num vasto conjunto de
municípios e freguesias, demonstra bem o repúdio popular pela
política de direita da troika e do
anterior governo e o apoio àqueles
que, na Assembleia da República e
fora dela, combateram essa política com todas as suas forças.
As eleições autárquicas não podem resumir-se, contudo, à simples aritmética das maiorias e das
autarquias conquistadas. 3092 freguesias e 308 municípios comportam milhares de eleitos e todos desempenham um papel fundamental no poder local democrático e na
gestão local do país. Independentemente do resultado e da soma de
eleitos que possam vir a verificar-se
após a hora da entrega deste artigo,
o mais importante é saber que cada
um desses eleitos da CDU, não importa onde nem com que percentagem devotos, estará já hoje, dia 2
de outubro, disponível para a luta,
lado a lado com as pessoas do seu
concelho, para elevaras condições
devida e para defender direitos e
conquistar novos avanços.
E é ainda maior a importância
do conjunto de eleitos da CDU no
contexto da atual fase da vida política nacional, em que, perante as
limitações e os constrangimentos
que o governo e o PS teimam em
aceitar, é preciso afirmar com ainda mais vigor a necessidade de
uma política alternativa ao serviço do povo e do país.

Página 34

ID: 71543961

_I,

02-10-2017

ouro

ff milhões

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,24 x 24,39 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 14 de 14

.
4 JOGOS

ESTA TERÇA
O QUE FARIA COM

,•

Ano I53.°
Melar Paulo Baldeia Dirotaradjunto PaulolOvares
N.° 54 221 SubdiretoresJoana Petiz e Dimidio Paulo Peneira
1,20euros Dtretor tule Pedro Fernandes

SEGUNDA-FEIRAI 2.10.17 WWW.DN.PT

PSD ESMAGADO NA NOITE
DA AFIRMAÇÃO DE CRISTAS

DX
Dizírio Oc _Notícias

TERRAMOTO ELEITORAL

BENF1CA ÁGUIAS DEIXARAM FUGIR
DOIS PONTOS NA MADEIRA E NÃO
APROVEITARAM O CLASSICO

DERROTAS DO PCP
COMPLICAM GERINGONÇA

PAGS 34 E35

SPORTING-FC PORTO DRAGOES
FORAM W AIS FORTES NO EMPATE
DO DUELO DE ALVALADE
PAGS 30 A 32

OS PROTAGONISTAS
ANTÓNIO
COSTA

Autárquicas. Passos Coelho foi o derrotado
da noite e admite não se recandidatar à liderança do PSD. Assunção Cristas foi a primeira
a cantar vitória, mas o grande vencedor foi o
PS de António Costa. A vitória socialista pesou
na derrota do PCP, que perdeu, entre outras,
as câmaras do Barreiro e de Almada. A vida
da aliança parlamentar fica mais dificil. PAG5—.2
.2 A15
JERÓNIMO
DE SOUSA

CATALUNHA 0S90%D0

PEDRO PASSOS ASSUNÇÃO
COELHO
CRISTAS

FERNANDO
MEDINA

SIM APESAR DA CARGA
POLICIAL ESPANHOLA
MOS 24 A 26

Educação: o seu melhor investimento.
www.cambrici9e Pt

INGLES

RANCF}

ArF.1...11.“}

1 PORTUGU ES PARA ESTRANGEIROS

CAMBRIDGE
SCHOOL
PORTUGAL

Página 35

A36

Mangualde vai ter nova zona empresarial junto à A25
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O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
2017-10-02T12:26:09Z
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Nova zona industrial de
Mangualde vai avançar
Investimento CCDR Centro aprovou o financiamento para uma nova zona
empresarial, que irá nascer em Fagilde, perto da A25
DR

Foi assinado, recentemente,
um protocolo entre o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a
presidente da CCDR Centro,
Ana Abrunhosa, para a construção da nova zona industrial
daquela cidade, que irá nascer
em Fagilde, próximo da A25.
“Vamos ser muito rápidos na
criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma
procura enorme de investidores. Estamos esperançados
que os próximos anos sejam
de grande investimento privado”, confidenciou João Azevedo.
Trata-se de um investimento
municipal de cerca de quatro
milhões de euros e, nesta primeira fase, o projeto vai contar
com uma área de 45 hectares,
mas a intenção do município
de Mangualde é no futuro alargar a oferta de espaço.
João Azevedo sublinhou
igualmente que “o objetivo
passa por dotar a nova zona
empresarial de todas as infraestruturas necessárias, não esquecendo as preocupações
ambientais, de conforto ao in-

Assinatura do protoloco entre João Avezedo e Ana Abrunhosa, da CCDR Centro

vestimento e resposta social
aos operários”.
“Queremos olhar para aquela zona como uma nova zona
diferente, ligada à modernidade e ao respeito por quem
investe e por quem trabalha”,
afirmou o presidente da Câ-

mara Municipal de Mangualde.
Mangualde tem quatro zonas industriais - Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara
– e por isso o edil mangualdense destaca que “esta é mais

uma grande oportunidade que
Mangualde vai ter para o desenvolvimento económico. Os
polos atuais têm muitos anos
de existência, refletidos no
nosso Plano Diretor Municipal,
que queremos manter com
grande dignidade” . |
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Dezanove presidentes renovaram o mandato
Dos 24 concelhos do distrito de Viseu, apenas em cinco Câmaras Municipais
houve alterações: Castro Daire, Oliveira de Frades, Lamego e São João da
Pesqueira mudaram de partido, e Sátão tem um novo presidente.

Viseu

Duas câmaras independentes no distrito
Mudanças Os movimentos independentes Pela Nossa Terra e Nós Cidadãos conquistaram as Câmaras de São João
da Pesqueira e de Oliveira de Frades. Em Castro Daire e em Lamego, houve mudança de cor política.

TABUAÇO
TAROUCA

RESENDE

LAMEGO

Valdemar Pereira
PSD

Manuel Trindade
PS

Ângelo Moura
PS

Carlos Carvalho
PSD

ARMAMAR

MOIMENTA DA BEIRA

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

José Eduardo Ferreira
PS

Manuel Cordeiro
Pela Nossa Terra

João Paulo Fonseca
PSD

PENEDONO

Carlos Esteves
PSD

CINFÃES

Armando Mourisco
PS

SERNANCELHE

Carlos Silva
PSD

CASTRO DAIRE

Paulo Almeida
PSD

SÃO PEDRO DO SUL

Vítor Figueiredo
PS

VILA NOVA DE PAIVA

José Morgado
PS

OLIVEIRA DE FRADES
SÁTÃO

Paulo Ferreira
Nós, Cidadãos

Paulo Santos
PSD

AUTÁRQUICAS 2017

11

Municípios

11

Municípios

1

Município

VOUZELA

Francisco Carvalho
PS

CARREGAL DO SAL

José Júlio Norte
PSD

Município

PENALVA DO CASTELO

Rui Ladeira
PSD

MORTÁGUA

1

TONDELA

SANTA COMBA DÃO

José António Jesus
PSD

Leonel Gouveia
PS

Rogério Abrantes
PS

NELAS

José Borges da Silva
PS

VISEU

Almeida Henriques
PSD

MANGUALDE

João Azevedo
PS
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Na freguesia de São Cipriano e Vil de Soito registou-se
nestas eleições autárquicas a maior abstenção. Nem um
quarto dos inscritos foi votar. Ao contrário dos mais de 60%
verificados há quatro anos, desta vez foram votar 23,10%.

Viseu

1.º

presidente da junta devido à lei
da limitação de mandatos.
Após quatro anos, voltaram
como candidatos do PSD e
venceram.
Pela primeira vez, foram eleitas três mulheres para presidente de junta. Aconteceu na
freguesia de Mundão, com a vitória de Liliana Tavares, que
conseguiu pouco mais de 45%
dos votos, na freguesia de Ribafeita, onde a maioria dos votos (52%) foi para Rosa Ferreira
e na freguesia de Santos Êvos,
onde ganhou Sandra Gomes,
com mais de 61% dos votos.
Todas elas candidatas pelo
PSD.
O PS perdeu a freguesia de
Faíl e Vila Chã de Sá para o PSD,
no entanto, ‘roubou’, em compensação, a freguesia de São
João de Lourosa ao PSD, mantendo assim o número de freguesias que já tinha conseguido
há quatro anos, voltando a vencer nas freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e
Silgueiros.
No que diz respeito à abstenção no concelho de Viseu e
comparativamente com as
eleições autárquicas de 2013, a
taxa de abstenção baixou,
tendo votado pouco mais de
metade dos mais de 94.300 inscritos, quando há quatro anos
a taxa ainda tinha sido de cerca
de 48%, seguindo a tendência
nacional.
O PAN apresentou pela primeira vez um candidato à Câmara Municipal de Viseu, tendo
conquistado 1.043 votos, um
valor inferior aos votos em
branco (1.717) e aos votos nulos
(1.104) registados no concelho.|

24.786 votantes
(51,74%)

2.º
12.676 votantes
(26,46%)

3.º
2.442 votantes
(5,10%)

PSD e PS dividem 24 das 25 freguesias do concelho de Viseu

Movimento independente
conquista freguesia de Orgens
Viseu Depois da vitória de um movimento independente em Abraveses, em 2013, a surpresa destas
eleições verificou-se na freguesia vizinha de Orgens, com a vitória do MIFO
O Movimento Independente
pela Freguesia de Orgens foi a
surpresa das eleições autárquicas no concelho de Viseu, ao
conseguir ‘roubar’ aquela freguesia ao PSD, tal como tinha
acontecido há quatro anos na
freguesia vizinha de Abraveses

O grupo de cidadãos conquistou mais dois votos do que a
candidatura do PSD.
Mas a noite eleitoral garantiu
também outras novidades. Na
já referida freguesia de Abraveses, o presidente da Junta,
Rui Pedro Almeida, foi reeleito

Pela primeira vez,
foram eleitas, no
concelho de Viseu,
três mulheres para
a junta de freguesia.

para um segundo mandato, no
entanto, desta vez não como
independente, mas como candidato do PSD.
Na freguesia de Faíl e Vila Chã
de Sá, José António Seabra,
também voltou a conquistar a
confiança dos eleitores, apesar

CÂMARA MUNICIPAL
FREGUESIA

Abraveses
Barreiros|Cepões
Boa Aldeia|Farminhão|Torredeita
Bodiosa
Calde
Campo
Cavernães
Côta
Coutos de Viseu
Faíl|Vila Chã de Sá
Fragosela
Lordosa
Mundão
Orgens
Povolide
Ranhados
Repeses|São Salvador
Ribafeita
Rio de Loba
Santos Êvos
São Cipriano|Vil de Soito
São João de Lourosa
São Pedro de France
Silgueiros
Viseu

de ter trocado o PS de há quatro anos para agora ser eleito
como candidato do PSD.
Nas freguesias de Côta e Fragosela verificaram-se dois regressos. Em 2013, Joaquim Polónio e António Lopes, respectivamente, deixaram o cargo de

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PSD

PS

CDS

BE

CDU

PAN

1.827
464
639
1.105
502
1.335
603
344
460
775
747
556
625
865
651
1.007
1.349
479
2.031
545
253
1.125
416
841
4.790

932
252
571
331
181
431
121
197
249
485
426
122
418
524
288
506
741
277
1.028
256
90
714
179
730
2.462

167
41
155
52
26
133
25
22
43
53
70
46
38
76
25
132
156
15
186
33
22
130
103
71
577

226
119
93
39
10
81
17
3
15
32
42
20
31
101
11
144
170
15
195
10
17
77
8
31
768

183
19
34
26
26
66
21
9
34
23
30
22
50
65
15
111
130
18
183
18
13
73
11
30
604

107
6
12
18
11
46
8
9
19
10
21
10
33
64
10
52
69
18
107
11
5
43
6
15
325

VOTANTES(%) BRANCOS

46,67
50,48
64,49
52,79
43,44
45,51
60,58
45,14
56,41
58,16
59,05
41,08
60,18
54,14
58,48
49,01
54,74
60,37
48,51
59,57
23,10
53,08
57,26
53,70
45,68

125
34
50
49
23
70
18
21
34
54
40
35
49
80
17
98
127
18
141
16
7
45
28
57
441

NULOS

93
20
37
35
6
45
17
12
13
25
23
16
27
44
11
68
75
4
125
20
9
48
14
34
272

PSD

1.614
430
578
1.062
434
1.159
573
322
441
740
687
548
568
798
633
882
1.200
455
1.803
533
246
1.018
409
753
4.243

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

PS

CDS

PSD

967
263
606
340
176
541
137
210
242
498
450
188
440
547
242
548
775
291
1.061
259
82
744
173
773
2.663

195
45
176
61
37
144
30
26
50
66
93
45
45
85
33
143
177
21
213
39
26
152
109
92
663

1.900
369
514
1.124
517
1.436
633
337
496
788
667
632
584
565
648
932
1.337
441
1.893
562
762
938
410
592
5.573

PS

926
291
648
400
169
409
144
238
253
511
531
194
547
479
346
499
779
376
1.100
273
169
955
150
1.055
2.732

PRESIDENTE

Rui Pedro Almeida
António Tavares
José Paulo Menezes
Rui Ferreira
José Fernandes
Carlos Lima
Jorge Martins
Joaquim Polónio
Fernando Almeida
José António Seabra
António Lopes
Carlos Correia
Liliana Tavares
Mauro Esteves (Mov.Independ.)
José Fernandes
Luís Filipe Mendes
José Coelho
Rosa Ferreira
Carlos Gama
Sandra Gomes
Aurélio Lourenço
Manuel Fernandes
Fernando Machado
José Mota
Diamantino Santos
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AUTÁRQUICAS

VISEU

PSD conquista mais um vereador
Vitória António Almeida Henriques conseguiu mais 3.300 votos do que em 2013, aumentando para seis o número
de vereadores. O PS mantém os três vereadores e o CDS deixa de estar representado no executivo municipal
António Almeida Henriques foi
ontem reeleito presidente da
Câmara Municipal de Viseu,
‘reforçando’o executivo municipal com mais um deputado,
que passa a contar com seis
elementos do PSD e três do PS.
De fora fica o CDS, depois de
há quatro anos ter conseguido
eleger Hélder Amaral como vereador.
Do anterior executivo Almeida Henriques mantém o
seu vice-presidente, Joaquim
Seixas, e o vereador das Freguesias, João Paulo Gouveia.
As novas caras são Conceição
Azevedo, que deverá ficar com
as pastas do Urbanismo e Ambiente, Jorge Sobrado, que
deixa de ser adjunto do presidente da autarquia, para assumir o lugar de vereador res-

ponsável pelas pastas da Cultura, Património, Turismo e
Marketing Territorial, e Cristina
Brasete. A actual directora pedagógica da EBIS Jean Piaget
deverá assumir as áreas da
Educação, Ensino Superior e
Defesa do Consumidor.
O presidente da Câmara de
Viseu reeleito tem pela frente a
tarefa de lançar diversas obras
que considera estruturantes
para o concelho, entre as quais
a revitalização do Mercado 2
de Maio, que inclui a colocação
de uma cobertura na antiga
praça municipal, com o objectivo de criar um espaço dedicado à cultura e gastronomia
utilizável ao longo de todo o
ano, a requalificação do Bairro
da Cadeia, a reabilitação do
Mercado Municipal, que receberá os serviços da Loja do Ci-

dadão, a ampliação do Teatro
Viriato, a reabilitação da antiga
sede do Orfeão de Viseu, na
Rua Direita, e a requalificação
da Casa das Bocas, onde passará a funcionar uma unidade
de saúde familiar.
No âmbito da mobilidade e
acessibilidades, o segundo
mandato de Almeida Henriques deverá ficar ainda marcado pelo arranque do Plano
de Mobilidade Urbana de
Viseu, que inclui a renovação da rede de transportes urbanos, a criação da primeira rede de
ciclovias urbana e a requalificação da central
de camionagem.
No que diz respeito
ao Ambiente, uma
das obras mais importantes deverá ser

António Almeida
Henriques
PSD
56 anos; advogado;
foi presidente da
Associação Empresarial
da Região de Viseu
e do Conselho Empresarial do Centro; deputado
na Assembleia da
República; presidente
da Assembleia Municipal de Viseu e da
Assembleia da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões;
secretário de Estado
Adjunto da Economia
e Desenvolvimento
Regional.

a reabilitação da Mata do Fontelo. Entre as intervenções programadas está a integração paisagística do estádio na mata e
a valorização do parque arbóreo.
A candidata do PS, Lúcia
Araújo Silva, manteve o número de vereadores, conseguindo um ligeiro aumento do
número de votos, em comparação com o resultado alcançado há quatro anos por José
Junqueiro. A também deputada
na Assembleia da República
será acompanhada por Pedro
Baila Antunes, professor do Instituto Politécnico de Viseu, que,
durante vários mandatos, foi
deputado na Assembleia Municipal de Viseu, e José Pedro
Gomes, que ficam com os lugares de Rosa Monteiro e Andreia Coelho. |

Executivo Municipal de Viseu

Joaquim Seixas

Conceição Azevedo

João Paulo Gouveia

Jorge Sobrado

PSD
58 anos; professor; director do Centro
Distrital da Segurança Social de Viseu;
professor; docente no Instituto Politécnico de Viseu; Licenciaturas em Matemática e Direito; jurista.

PSD
54 anos; licenciada em Engenharia
Civil; directora de serviços de instalações e equipamentos no Centro Hospitalar Tondela-Viseu; presidente do
Centro Hípico de Viseu.

PSD
40 anos; empresário; enólogo; Licenciatura em Engenharia Agrícola; Mestrado
em Viticultura e Enologia; docente do
ensino superior; grão-mestre da Confraria dos Enófilos do Dão.

PSD
41 anos; licenciado em Ciências da Comunicação; professor auxiliar convidado da Universidade do Porto; adjunto
do presidente da Câmara Municipal de
Viseu.

Cristina Brasete

Lúcia Araújo Silva

Pedro Baila Antunes

José Pedro Gomes

PSD
Tem 55 anos; licenciada em Educação
Especial e pós-graduação em Administração Escolar; directora da Escola Básica Integrada e Secundária Jean Piaget;
foi presidente da Escola Superior de
Educação do Instituto Piaget; juíza social há mais de 10 anos, tendo especial
experiência no domínio da protecção
de menores.

PS
Professora; licenciada em Humanidades e Mestre em Ciências da Educação;
presidente da Concelhia de Viseu do PS
entre 2009 e 2013; membro da Comissão Política Nacional do PS; presidente
do Departamento Federativo das
Mulheres Socialistas de Viseu; deputada
na Assembleia Municipal de Viseu;
deputada na Assembleia da República.

PS
47 anos; Licenciatura em Bioquímica.
Mestrado em Engenharia Civil, especialização em Hidráulica e Recursos Hídricos; Doutoramento em Engenharia
Civil; professor no Instituto Politécnico
de Viseu; Presidente do Conselho do
Departamento de Ambiente da Escola
Superior de Gestão e Tecnologia do IPV;
deputado na Assembleia Municipal de
Viseu.

PS
28 anos;.
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PSD ganha em 21 freguesias de Viseu
Vitória laranja Socialistas perderam a freguesia de Faíl e Vila Chã de Sá e ‘conquistaram’ a de São João de Lourosa.
Destaque para a vitória do independente Mauro Esteves em Orgens e para a vitória de três mulheres (todas do PSD)
nas freguesias de Mundão, Ribafeita e Santos Êvos. Abraveses, que era independente, passou para o PSD.

Abraveses

Barreiros/Cepões

Boa Ald./Farmi./Torredeita

Bodiosa

Rui Pedro Almeida

António Tavares

José Paulo Menezes

Rui Ferreira

PS

PSD

PSD

51,91%

PSD

38,60%

40,73%

Calde

José Fernandes

67,92%

Campo

Cavernães

Côta

Coutos de Viseu

Carlos Lima

Jorge Martins

Joaquim Polónio

Fernando Almeida

PSD

65,07%

PSD

76,27%

PSD

54,62%

PSD

Fragosela

Lordosa

Mundão

Orgens

António Lopes

Carlos Correia

Liliana Tavares

Mauro Esteves

PSD

47,64%

PSD

71,25%

PSD

45,95%

MIFO

Ranhados

Repeses/São Salvador

Ribafeita

Rio de Loba

Luís Filipe Mendes

José Coelho

Rosa Ferreira

Carlos Gama

PSD

PSD

44,00%

47,46%

PSD

52,25%

PSD

São Cipriano/Vil de Soito

São João de Lourosa

São Pedro de France

Silgueiros

Aurélio Lourenço

Manuel Fernandes

Fernando Machado

José Mota

PS

PSD

PS

PSD

66,11%

42,35%

53,59%

PSD

65,86%

Faíl/Vila Chã de Sá

José António Seabra

57,21%

PSD

54,08%

Povolide

José Fernandes

31,17%

PSD

63,04%

Santos Êvos

Sandra Gomes

47,37%

PSD

61,83%

Viseu

Diamantino Santos

58,32%

PSD

44,65%
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VISEU

“Viseu Primeiro” elege seis
vereadores para a Câmara Municipal
Autárquicas “O reforço de votos garante seis vereadores e dá mais força à voz de Viseu na região e no país”, afirmou
Almeida Henriques no seu discurso para assinalar o que considerou “uma vitória retumbante”
RUI DA CRUZ

Eduarda Macário
O projecto “Viseu Primeiro”
encabeçado por Almeida Henriques (PSD) ganhou em todas
as freguesias para a Câmara
Municipal, elegendo seis vereadores para o executivo.
Uma “vitória retumbante”
que significa para Almeida
Henriques “um voto de confiança maioritário e expressivo, renovado e reforçado dos
viseenses” na sua liderança à
frente dos destinos do concelho.“Um voto reforçado em
termos absolutos tanto nas
freguesias rurais, como nas
freguesias urbanas”, agradeceu, reconhecendo que a noite
de ontem foi “claramente uma
grande noite para Viseu e para
o projecto “Viseu Primeiro” e
“para todos os viseenses”. Por
isso, Almeida Henriques agradeceu o empenho de todos,
muito em especial dos jovens
para tornarem possível “esta
retumbante vitória” que lhe
deixou “o coração cheio… de
alegria, de responsabilidade e
de esperança para o futuro”.
Este reforço de votos tem,
para o autarca reeleito, três sig-

Almeida Henriques reeleito com maioria absoluta

nificados.
O primeiro é o balanço
muito positivo que os viseenses fazem do projecto “Viseu
Primeiro”. “Esta é a prova dos
nove de que os viseenses estiveram connosco ao longo destes quatro anos e que estão
connosco ao fim destes quatro
anos”, explicou, adiantando
que “esta é a prova de que Vi-

seu Faz Bem, fez bem e fará
bem no futuro”.
O segundo significado é,
para Almeida Henriques “o reforço do número de mandatos, seis para a Câmara Municipal”. “E teremos com este resultado melhores condições
de governação da câmara e
por isso Viseu sai a ganhar pois
a equipa que hoje elegemos é

também um selo de esperança
para o futuro. Uma equipa renovada, definida pela marca
de excelência cívica e também
profissional”, afirmou, sublinhando a eleição das três primeiras mulheres presidentes
de junta.
O terceiro significado, é o
reforço da voz de Viseu na região e no país. “Este reforço da

votação dá-nos uma voz
muito mais forte para falarmos no país e para voltarmos
a colocar na agenda aquilo
que são as questões principais
para o nosso concelho e para
a nossa região”, explicou. E é
em função “de um dos melhores resultados do país” que Almeida Henriques vai já hoje
pedir duas reuniões com carácter de urgência ao Governo.
“Uma para resolver as questões da ferrovia e da ligação
Viseu-Coimbra, e a segunda
com a senhora ministra da Administração Interna para que
se deixe de tretas e reforce a
segurança no nosso concelho”,
avisou.
Considerando estes dois
dossiers críticos para Viseu,
entende que “uma vez por todas devem ser assumidos pelo
Governo” que deve deixar de
penalizar Viseu, a cidade e o
concelho”. “Uma cidade âncora na região que tem sido
um travão à desertificação e
por isso vamos exigir que o
Estado Central assuma políticas de discriminação positiva
para territórios como o nosso
têm capacidade de afirmação

e de crecsimento no futuro”,
reforçou, garantindo que “não
calará a voz de Viseu na defesa
dos legítimos interesses da
maior cidade do interior do
país, da maior cidade média
do país neste momento”.
E porque ontem foi “o dia
um da etapa dois”, Almeida
Henriques avançou já como a
primeira proposta: pôr, a partir
de hoje, a segunda fase do
“programa Viseu Primeiro a
consulta pública”. “E nos próximos 30 dias vai estar aberto
aos contributos de todos os viseenses que venham por bem
e que queiram melhorar o
nosso programa”, assumiu.
Cumprimentando “democraticamente” os seus adversários “que não foram leais em
muitos momentos desta corrida” e que prometeu tratar da
mesma forma com que os tratou ao longo destes quatro
anos”, Almeida Henriques
agradeceu o apoio do partido,
em termos locais, distritais e
nacionais e de toda a estrutura
de campanha voltando a assumir-se como o “presidente
de câmara legitimamente
eleito de todos os viseenses”.|

Lúcia Araújo Silva destaca manutenção de três vereadores
REACÇÃO A candidatura de
Lúcia Araújo Silva (PS) à Câmara Municipal de Viseu obteve 26,46% dos votos e posicionou-se como a segunda
força mais votada, elegendo
três vereadores para o executivo municipal.
Em declarações ao Diário de
Viseu, Lúcia Araújo Silva fez
um balanço positivo dos resultados e destacou o facto de o
PS ter “aumentado a sua votação” e “mantido o número de
vereadores” para o executivo
municipal relativamente às
eleições de 2013. Com 12.676
votos recebidos , mais 290 do
que há quatro anos, a candidata socialista destacou ainda
a eleição de mais um deputado
(8 para 9) na Assembleia Mu-

nicipal.
No momento da derrota, a
candidata do PS à autarquia viseense admitiu ter felicitado “o
candidato do PSD ao telefone
pela vitória e reeleição”, mas
sublinhou que “o PS irá manter
a sua posição, realizando sempre uma oposição construtiva
e focada na defesa daquilo que
constava no seu programa
eleitoral”.
Questionada sobre o trabalho desenvolvido pela candidatura que liderou durante o
período de campanha eleitoral,
Lúcia Araújo Silva garantiu
que o PS promoveu em Viseu
uma “campanha séria e construtiva, tendo por base aquilo
que seria melhor para os viseenses e para o concelho”.

JOSÉ FONSECA

Lúcia Araújo Silva garante que o PS vai manter oposição construtiva e defender o seu programa

“Mais trabalho” para
reduzir a abstenção
O concelho de Viseu registou
uma taxa de abstenção de
49,21%, um valor inferior ao
das eleições autárquicas de
2013 (52,01%) mas que não
deixa de ser preocupante,
tendo em conta que quase metade dos eleitores inscritos não
exerceu sequer o seu direito de
voto. Para a candidata do PS,
“é preciso mais trabalho para
despertar nos cidadãos o seu
direito a participar”.
“É preciso que as pessoas
sintam que têm esse dever e
todos devem fazer por isso, sobretudo aqueles que ocupam
cargos políticos, nomeadamente no panorama local”,
concluiu. AAP |
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Vitórias reforçadas e algumas surpresas
Maiorias esmagadoras Muitos autarcas que se recandidataram reforçaram as votações obtidas há quatro anos
O distrito de Viseu ficou este ano
muito equilibrado em termos
de cores, já que o PSD conquistou o mesmo número de Câmaras do PS: 11. As grandes surpresas da noite foram o Movimento Independente Pela
Nossa Terra (PNT) que venceu
a Câmara de São João da Pesqueira, e os independentes 'Nós
Cidadãos!' (NC) que conquistaram a Câmara de Oliveira de
Frades, algo inédito no distrito
para dois movimentos independentes.
ManuelAntónio Cordeiro encabeça o PNT, substituindo assim o social-democrata José Tulha que não se recandidatou. O
NC liderado por Paulo Ferreira
'roubou' a Câmara ao PSD em
Oliveira de Frades, que há quatro anos alcançou mais de 70
por cento dos votos, no último
mandato de Luís Vasconcelos.

Outra surpresa foi a vitória de
Paulo Almeida pelo PSD na Câmara de Castro Daire, derrotando o socialista Fernando Carneiro, que já estava à frente dos
destinos da autarquia há dois
mandatos. Por falar em mudança de cores partidárias, o
mesmo aconteceu em Lamego,
onde a coligação PSD/CDS-PP
já não perdia há, pelo menos,
três mandatos com Francisco
Lopes. Venceu o PS com Ângelo
Moura, com uma margem reduzida.
Com vitórias esmagadoras, e
bastantes reforçadas em relação
às autárquicas de 2013, estão os
recandidatos das Câmaras de
Cinfães (Armando Mourisco),
de Mangualde (João Azevedo),
Penalva do Castelo (Francisco
Carvalho), Santa Comba Dão
(Leonel Gouveia), São Pedro do
Sul (Vítor Figueiredo), Sernan-

celhe (Carlos Silva) e Vouzela
(Rui Ladeira).
Sem grandes surpresas, mantiveram-se como presidentes de
Câmara João Paulo Fonseca em
Armamar, RogérioAbrantes em
Carregal do Sal, José Eduardo
Ferreira em Moimenta da Beira,
José Júlio Norte em Mortágua,
Garcez Trindade em Resende,
Carlos Esteves em Penedono,
Carlos Carvalho em Tabuaço,
Valdemar Pereira em Tarouca,
JoséAntónio Jesus em Tondela,
José Morgado em Vila Nova de
Paiva e Almeida Henriques em
Viseu.
Sátão mantém-se PSD mas
com Paulo Santos, que sucede
aAlexandre Vaz. À hora de fecho
desta edição, Nelas ainda tinha
uma freguesia por apurar, mas
José Borges da Silva, actual presidente da Câmara, estava já em
vantagem. |

CONCELHO

PRESIDENTE

Armamar
Carregal do Sal
Castro Daire
Cinfães
Lamego
Mangualde
Moimenta da Beira
Mortágua
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo
Penedono
Resende
Santa Comba Dão
São João da Pesqueira
São Pedro do Sul
Sátão
Sernancelhe
Tabuaço
Tarouca
Tondela
Vila Nova de Paiva
Viseu
Vouzela

João Paulo Fonseca
Rogério Abrantes
Paulo Almeida
Armando Mourisco
Ângelo Moura
João Azevedo
José Eduardo Ferreira
José Júlio Norte
José Borges da Silva
Paulo Ferreira
Francisco Carvalho
Carlos Esteves
Manuel Garcez Trindade
Leonel Gouveia
Manuel Cordeiro
Vítor Figueiredo
Paulo Santos
Carlos Silva
Carlos Carvalho
Valdemar Pereira
José António Jesus
José Morgado
António Almeida Henriques
Rui Ladeira

PARTIDO

%

PSD
PS
PSD/CDS-PP
PS
PS
PS
PS
PSD
PS
NC
PS
PSD
PS
PS
PNT
PS
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PS
PSD
PSD

54,73
47,95
49,83
75,36
37,93
69,53
52,53
47,80
46,96
67,87
56,21
47,42
58,27
54,09
61,01
47,63
71,92
57,75
56,76
57,49
57,67
51,74
62,21
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AUTÁRQUICAS

“Maior vitória de sempre de um projecto
político” no concelho de Mangualde
Reeleição João Azevedo, do Partido Socialista, conseguiu quase 70% dos votos, alcançando seis lugares no executivo.
O PSD foi o segundo partido mais votado, alcançando pouco mais de 21% e garantindo apenas um vereador na Câmara
DR

Daniela Soares Ferreira
João Azevedo, do Partido Socialista, manteve ontem a liderança à frente da Câmara Municipal de Mangualde ao conseguir 69,53% dos votos, mais
442 votos do que em 2013.
O autarca, que inicia agora o
terceiro e último mandato,
confessou ao Diário de Viseu
estar bastante orgulhoso desta
vitória. “Os mangualdenses deram-nos esta grande vitória, o
que nos deixa muito orgulhosos. Ao longo dos anos, sempre
fomos tendo um crescimento
eleitoral, é sinal de que conseguimos justificar o nosso trabalho”, disse o autarca. “Esta

João Azevedo segue para o terceiro e último mandato com uma vitória esmagadora

vitória é espelho do trabalho
que temos vindo a desenvol-

ver”, acrescentou.
João Azevedo agradeceu

ainda aos mangualdenses e à
sua equipa. “Agradeço a todos

pelo carinho demonstrado, é
sinal de que gostam do nosso

concelho. Esta foi a maior vitória de sempre de um projecto político em Mangualde”,
finalizou.
Ao conseguir maioria absoluta, o PS conquistou seis lugares no executivo, um número histórico.
O PSD, que conseguiu alcançar 21,66% dos votos no escrutínio de ontem, assegurou um
lugar no executivo. Em Mangualde, a abstenção rondou os
40%.
Há quatro anos, João Azevedo falava numa “noite histórica” e ontem conseguiu um
feito ainda maior, alcançado
uma das maiores percentagens do distrito de Viseu. |

Vitória representa “um reforço
de responsabilidade”
TONDELA O actual presidente da Câmara Municipal de
Tondela, José António Jesus
(PSD), foi ontem reeleito para
um segundo mandato com
57,49% dos votos.
“É um excelente resultado
que reforça a vitória e a maioria”, disse ao Diário de Viseu.
José António Jesus salientou
que apesar de o concelho de
Tondela ter actualmente menos 2.600 eleitores do que há
quatro anos, o partido conseguiu bons resultados.
“Aumentámos a votação de
uma forma muito expressiva,
num quadro de maior concorrência, nomeadamente com o
CDS”, disse o autarca. “Esta vitória reforçou o sentido de justiça”, disse, criticando a atitude
deste partido durante a campanha eleitoral.
A reeleição, para José António Jesus, reforça o concelho
de Tondela como afirmação
regional. “É também um reforço de responsabilidade mas
estamos confiantes em relação
ao futuro”, concluiu. Com este
triunfo o PSD conseguiu cinco
vereadores no executivo.
O social-democrata José António Jesus substituiu há quatro anos Carlos Marta, que

DR

José António Jesus reeleito com 57,49% dos votos

cumpriu três mandatos à
frente da Câmara de Tondela.
Professor de matemática do
ensino secundário, José António Jesus foi vereador entre
2001 e 2005 e nesse ano assumiu as funções de vice-presidente.
José António Jesus defrontou o actual presidente da comissão política concelhia do

PS, o empresário Joaquim
Santos, que obteve 23,25% dos
votos, conseguindo alcançar
dois lugares no executivo.
O CDS-PP decidiu apostar
no independente António Dinis, professor universitário que
já foi vereador do Desporto do
município eleito pelo PSD, no
executivo de Carlos Marta.
D.S.F. com Lusa |
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AUTÁRQUICAS

Carlos Almeida realça
resultado “honroso” do
PSD em Castelo Branco

Social-democrata Álvaro
Amaro destaca “vitória
histórica” na Guarda

D.R.

Reeleição Autarca prometeu um novo ciclo, para “tornar a cidade ainda mais
atractiva e ainda mais competitiva”
D.R.

Carlos Almeida ficou contente por ter mantido dois vereadores

Álvaro Amaro vai cumprir o segundo mandato na cidade da Guarda, depois de ter sido presidente da autarquia de Gouveia

O candidato do PSD, Álvaro
Amaro, novamente presidente
da autarquia, assumiu ontem
a vitória na Câmara Municipal
da Guarda e considerou esta
uma reeleição "histórica".
"Nós andámos a pedir uma
vitória muito, muito, muito
forte. Eu queria agradecer ao
povo da Guarda, porque nos
deu uma vitória muito, muito,
muito forte", disse Álvaro
Amaro num discurso proferido
à porta da sede de candidatura.
O autarca do PSD, reeleito

para o segundo mandato, disse
que o povo da Guarda "foi justo
e foi fiel".

Álvaro Amaro derrotou
o socialista Eduardo
Brito, ex-presidente da
Câmara Municipal de
Seia, que pretendia recuperar a maior autarquia do distrito da
Guarda para o PS, referindo que “o povo da cidade foi justo e fiel”

"E eu quero dizer-vos que
nesta noite ninguém perdeu,
foi a Guarda que ganhou",
disse, acrescentando que foi
uma "vitória histórica da
Guarda".
O social-democrata referiu
ainda que a sua candidatura
ganhou em todas as freguesias
do concelho da Guarda para a
Câmara e para a Assembleia
Municipal.
"Eu sei que isso nos responsabiliza muito. Eu espero estar
à altura dessas responsabilida-

des", afirmou.
Prometeu que a partir de
hoje irá trabalhar para o "novo
ciclo" que é tornar a Guarda
"ainda mais atractiva, ainda
mais competitiva".
No concelho da Guarda, que
foi um bastião socialista até
2013, o autarca Álvaro Amaro
foi reeleito e derrotou o socialista Eduardo Brito, ex-presidente da Câmara Municipal de
Seia, que pretendia recuperar
a maior autarquia do distrito
da Guarda para o PS. |

CASTELO BRANCO O candidato do PSD à Câmara de
Castelo Branco, Carlos Almeida, disse que o seu objectivo para as autárquicas era
ganhar e adiantou que o resultado alcançado "não deixa
de ser honroso", uma vez que
o partido mantém os dois vereadores.
"Este não é o resultado que
eu esperava, que era ganhar.
Nunca escondi isso. E, portanto, nessa perspetiva, não
tendo ganho, compete-me,
obviamente, felicitar o vencedor e o vencedor é o dr Luís
Correia. Já tive oportunidade
de o fazer telefonicamente",
afirmou.
O candidato social-democrata, que falava aos jornalistas na sede de Castelo Branco
do PSD, sublinhou que, mesmo perdendo, consegue con-

trariar uma tendência nacional
do partido: "Infelizmente, para
o PSD, é de uma forte quebra".
Explicou, ainda, que os factos demonstram que, mesmo
assim, conseguiu um aumento
percentual na votação, sendo
que em número de votos poderá subir cerca de mil, o que
considerou como significativo.
Carlos Almeida sublinhou
que aquilo que tem mais expressão neste resultado é facto
de se passar de uma vereação
de 7-2 para uma vereação de
5-2.
"Nessa perspetiva, penso
que os resultados do PSD, não
são aquilo que eu ambicionava, que era uma vitória, mas
não deixam de ser honrosos
porque conseguimos manter
dois vereadores e quem perde
dois vereadores é o PS", concluiu. |
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PSD reconquista Câmara
de Celorico da Beira
D.R.

GUARDAO PSD reconquistou
ontem a presidência da Câmara de Celorico da Beira, liderada pelos socialistas desde
1993, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna - Administração Eleitoral.
Carlos Ascensão será o novo
presidente do município, sucedendo a José Monteiro (PS),
que não se recandidatou devido à lei de limitação de mandatos.
Em 2013, o PS conquistou
três mandatos e o PSD dois. Os
socialistas ficam agora com
dois lugares no executivo, o
PSD com outros dois e um
grupo de cidadãos independentes (Independentes Pela
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Luís Correia diz que o PS
teve um “grande resultado”
em Castelo Branco
Autárquicas O socialista Luís Correia foi ontem reeleito, prometendo dar continuidade ao trabalho que foi efectuado ao longo dos últimos quatro anos
D.R.

Carlos Ascensão

Nossa Terra) com um mandato.|

Luís Correia (PS), ontem reeleito presidente da Câmara de
Castelo Branco, disse que o
seu partido teve "um grande
resultado mais uma vez" e
prometeu dar continuidade ao
programa que delineou para
o concelho.
"Tivemos um grande resultado, mais uma vez. Castelo
Branco acredita no trabalho
feito e está a reconhecer aquilo
que foi feito ao longo dos últimos quatro anos", confidenciou.

“Aquilo que esperamos é levar Castelo
Branco pelo caminho
do desenvolvimento,
conforme o programa
que apresentamos”
Luís Correia, que foi aplaudido ao chegar à sede da concelhia do partido, agradeceu a
todos o apoio e sublinhou que
o PS vai continuar a governar
Castelo Branco por mais quatro anos.
"Portanto, aquilo que esperamos é continuar o trabalho
que temos feito até aqui e levar
Castelo Branco pelo caminho
do desenvolvimento, conforme o programa que apre-

Luís Correia vai cumprir o seu segundo mandato à frente da autarquia albicastrense

sentamos, bem delineado e
bem preparado", frisou.
O socialista realçou ainda as
"dúvidas" que alguns quiseram levantar, sobretudo durante a campanha eleitoral,
para depois dizer, uma vez
mais, que os albicastrenses reconheceram o seu trabalho.
"Castelo Branco sai a ganhar

e ficamos com uma grande
maioria. Quero dizer aos albicastrenses que esperem de
nós mais trabalho e mais concretizações, porque é o que vamos fazer", sustentou.
O autarca, que vai cumprir
o seu segundo mandato, deixou uma última mensagem:
"Amanhã (hoje), vamos todos

ao trabalho".
O PS é poder na sede de distrito há 20 anos, mantendo
agora a maioria absoluta.
O Partido Socialista conquistou cinco mandatos e o
PSD dois, segundo os dados
da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
- Administração Eleitoral. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Surpresa em S. João
da Pesqueira e
Oliveira de Frades
Independentes | P2 a 10

“Dança” de partidos
em Castro Daire
e em Lamego
Entre PS e PSD | P2 a 10
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DIÁRIO N.º 5348 2 DE OUTUBRO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

“VISEU PRIMEIRO”
ELEGE SEIS VEREADORES
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

“Os Melhores Anos”
puseram
Viseu a dançar
Festa | P28

Tondela empata
a jogar com
nove jogadores
Desportivo de Chaves | P22

Académico
goleou FC Porto B
em exibição de luxo
e assumiu liderança
Futebol | P 21

Almeida Henriques foi reeleito presidente da Câmara de Viseu com maioria absoluta. Uma “vitória retumbante”
que vai reforçar “a voz de Viseu na região e no país”. Na região há algumas surpresas a registar Páginas 2 a 10
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Encontro dos produtores de mirtilos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Frutas, Legumes e Flores Online

Data Publicação:

02/10/2017

URL: http://www.flfrevista.pt/2017/10/encontro-dos-produtores-de-mirtilos/

A COAPE, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde e a Câmara Municipal de
Mangualde organizam em Novembro o 7º Encontro Nacional dos Produtores de Mirtilos.
Esta 7ª edição, que decorre dias 3 e 4 no Centro Paroquial de Mangualde, conta com o painel mais
internacional de sempre, entre eles oradores vindos de Espanha, Itália e América do Norte.
À semelhança de outras edições, serão abordados os temas mais determinantes para a fileira,
nomeadamente associados ao cultivo, comercialização e distribuição, não esquecendo nunca o estado
da arte no panorama mundial.
As inscrições poderão ser feitas no site http://www.encontronacionalmirtilos.pt/

Página 48

A49

ID: 71545259

02-10-2017
PS

As maiores
vitórias e derrotas
das autárquicas
em 41 anos
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Nas eleições autárquicas de ontem o PS alcançou
a"maior vitória autárquica de toda a sua história"
e o PSD a "sua maior derrota". O PCP perdeu dez
câmaras municipais para o PS. Rui Moreira conquistou
a maioria absoluta no Porto. O CDS-PP ganhou seis
câmaras municipais, mais uma do que em 2013.
O Bloco de Esquerda não conseguiu alcançar o objetivo
de reconquistar Salvaterra de Magos.
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ANTÓNIO COSTA
SOMA E SEGUE
Secretário-geral do PS fala na "maior
vitória eleitoral da História do PS" e tenta
manter apoio de comunistas e bloquistas,
cada vez mais ofuscados pelos socialistas,
à atual solução de governo

iloo• Em 2013, ano em que o PS conseguiu 36,26% dos votos e conquistou 149 câmaras municipais e mais uma em coligação. António
Costa considerou-o "poucochinho" e colocou em causa da liderança
de António José Seguro. Este ano, já secretário-geral do PS e primeiro-ministro, estabeleceu como meta para o PS manter a presidência
da Associação Nacional de Municípios (ANMP) e da Associação Nacional de Freguesias (ANAF), o que conseguiu, aumentando ainda o
número de votos, de câmaras municipais e de mandatos. António
Costa utilizava esta eleição para legitimação popular como chefe de
governo, cargo que ocupa por acordo parlamentar com o PCP e o
Bloco de Esquerda, uma vez que não foi o mais votado nas eleições
legislativas de 2015. Tendo colocado a votos nestas autárquicas as
políticas de governo - "é fundamental que no próximo dia I de outubro as portuguesas e os portugueses dêem força ao PS para darmos
continuidade a esta política dos últimos anos" - o primeiro-ministro
procurou também catapultar o PS para uma maioria absoluta nas
próximas eleições legislativas. Ainda assim, António Costa foi cauteloso e insistiu ao longo da noite eleitoral nos méritos da solução de
governo que conta com o apoio de comunistas e bloquistas, que perderam votos em grande parte para os socialistas, António Costa resumiu que estes resultados "reforçam o PS" que também a "mudança
no quadro parlamentar que sc assistiu há dois anos sai reforçada".
Uma posição que tenta manter o apoio ao PS dos seus parceiros à
esquerda. cada vez mais ofuscados por um PS em alta.
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PASSOS COELHO
TEM O FUTURO EM JOGO
Bipolar
MAGALHÃES
AFONSO

Passos Coelho
assumiu a derrota
e anunciou uma
refelexão sobre o
seu futuro como
lider do partido. O
resultado foi
salientado com
insistência por
António Costa,
que viu o PS
melhorar os seus
resultados em
relação há quatro
anos e ganhar
uma legitimidade
popular que lhe
permita chegar às
legislativas de
2019 como
favorito. Com ou
sem apoio à sua
esquerda

Presidente social-democrata anuncia
reflexão sobre recandidatura à liderança
do partido depois de um dos piores
resultados da história do partido. PSD
foi o grande derrotado da noite.

*II* Pedro Passos Coelho tem o seu futuro como líder do PSD em
jogo. Para estas autárquicas começou por estabelecer como meta ter
mais presidências de câmara que as atuais 109 para depois apontar
para "mais mandatos", ou seja. incluindo os eleitos tanto nas listas
de vereação como nas assembleias municipais.
Apesar de sempre combativo, o resultado global foi inferior ao de há
quatro anos. Para além disso, as apostas falhadas em Lisboa - Teresa Leal Coelho teve 11% dos votos - e Porto - Álvaro Almeida não passou dos 10% - foram resultados muito negativos. A reflexão será feita já no Conselho Nacional de amanhã, reunião na qual o presidente social-democrata deverá anunciar que se mantém no cargo até
um próximo momento eleitoral partidário. Só que os resultados de
ontem - um dos piores da história do partido - vão pesar muito e
segundo o próprio Passos Coelho serão definidores da estratégia do
partido no futuro próximo tendo em vista as próximas eleições legislativas. Uni regresso de Passos à chefia do governo só será possível
com maioria absoluta e esta falhou em 2015 na coligação. O bom
momento do CDS - que tenderá a afastará os centristas de uma renovação de unia coligação pré-eleitoral - é mais um dado na reflexão
sobre esta estratégia. Para já, Passos Coelho garante que não se demite mas uma recandidatura à liderança do partido, que a meio da
semana garantiu ser um facto, é agora mais uni dado na reflexão
estratégica do líder social-democrata. Uma organização interna rápida será decisiva para as ambições legislativas do PSD.
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ESTRATÉGIA MAL SUCEDIDA
OBRIGA A MUDAR

UMA APOSTA QUE SE
REVELOU DE SUCESSO

VEREAÇÃO EM LISBOA
INSUFICIENTE

Barreiro e Alcochete foram
perdidas, tal como a maioria
absoluta em Almada. Aliados às
grandes dificuldades em
Setúbal, os resultados colocam
em causa a política comunista

A grande vencedora da noite
eleitoral, ofuscando o PSD na
capital, legitimou-se como líder do
CDS e ambiciona agora marcar
a agenda pós-autárquica com
a mira nas próximas legistativas

Catarina Martins tinha a ambição
de aproveitar o apoio parlamentar
ao governo para elevar o Bloco
a partido nacional. Apesar de
melhor votação, a implantação do
partido está longe de ser nacional

Ne O PCP partia para estas eleições com a ambição de conseguir um resultado superior aos 11% que
corresponderam a 34 presidências de câmara. Ao
mesmo tempo testava o seu apoio seu apoio ao governo. "Mais votos na CDU são garantia de poder dar
novos passos e avanços na resposta aos problemas
do país, dos trabalhadores e do povo", disse Jerónimo de Sousa na Festa do Avante.
Mas o resultado abaixo do ambicionado - apesar
de o discurso oficial ser de reforço e avanço da CDU
- leva a que a vida interna do partido se agite. A liderança de Jerónimo de Sousa estará sob pressão para
requacionar o apoio ao Governo. O PCP estará inclinado para assumir que a estratégia de apoio parlamentar do governo PS foi mal sucedida para os comunistas e uma mudança de rota estará na ordem do
dia, a começar pela discussão do Orçamento do Estado para 2018. A oposição ao apoio ao governo PS
existe dentro do PCP, embora discreta e minoritária. Com este resultado poderá ser mais audível.
No entanto, o PCP tem demasiado capital político
investido nesta solução de governo pelo que uma
mudança de 180 graus poderá ser mais dificil de conseguir do que o anunciado.

••• O CDS e a sua líder, Assunção Cristas, tiveram
o melhor resultado da noite. Segundo lugar em Lisboa, com perto de 20% dos votos, vitória na autarquia do Porto inserida na coligação liderada por Rui
Moreira e conquista do munícipio de Oliveira do
Bairro, construindo assim o "hexa do CDS".
A grande aposta do CDS foi Lisboa, candidatura
com a qual Cristas jogava também a sua liderança
partidária. Com quase o triplo da votação que Paulo Portas tinha conseguido em Lisboa, está mais do
que garantida. Para além do resultado na capital, o
modo como ofuscou os social-democratas dão à presidente legitimidade interna, algo de que Cristas,
que não veio do aparelho, necessita.
A líder centrista quer agora aproveitar a embalagem dos resultados para se difrenciar do PS e do PSD
e afirmar-se como partido de ideologia própria, algo
que começou a a fazer durante esta campanha. Este
resultado será também aproveitado como exemplo
da pedagogia contra o voto últil e como tiro de partida para as próximas eleições legislativas, que Cristas já deu a entender querer concorrer separada do
PSD e com ambição de política de futuro. A conjuntura pós-autárquica aponta nesse sentido.

111•• A ambição do Bloco de Esquerda para estas
eleições passava por ter representação autárquica
e melhorar a sua votação de 2013 que não chegou
aos 123 mil votos. A eleição de Ricardo Robles como
vereador em Lisboa foi uma vitória eleitoral, mas o
falhanço no regresso à presidência da Câmara Muncipal de Salvaterra de Magos, tal como a não eleição
de Teixeira Lopes no Porto, foi uma pedra no sapato num resultadio que até melhorou de forma significativa em relação ao último escrutínio.
Na análise aos resultados globais, o partido anunciou a estratégia para os futuro. De acordo com o
Bloco de Esquerda, estas eleições mostraram que
os portugueses concordam com a política do governo, que tem o seu apoio parlamentar, mas que estão
cada vez mais exigentes, pelo que o papel dos bloquistas será ser o reflexo e o implusionador dessa
exigência.
O Orçamento do Estado para 2018 será um dos
momentos para aplicar a estratégia. Isto porque há
o receio de que uma colagem excessiva ao PS o torne dispensável a nível eleitoral. Daí que a líder do
BE, Catarina Martins, já tenha anunciado esta solução de governo é irrepetível.
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Mangualde vai ter nova zona empresarial junto à A25
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02 Outubro 2017 às 12:26
O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
Subscrever
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
02 outubro 2017 às 12:26
Lusa
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Mangualde vai ter nova Zona Empresarial
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URL: https://www.metronews.com.pt/2017/10/02/mangualde-vai-ter-nova-zona-empresarial/

A CCDR Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro aprovou o
financiamento para uma nova Zona Empresarial em Mangualde, que irá nascer perto da A25. Foi
assinado, um protocolo entre o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e a
presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa. "Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço,
porque Mangualde tem tido uma procura enorme de investidores. Estamos esperançados que os
próximos anos sejam de grande investimento privado", afirmou João Azevedo.
Trata-se de um investimento municipal de cerca de quatro milhões de euros e, nesta primeira fase, o
projeto vai contar com uma área de 45 hectares, mas a intenção do município de Mangualde é no
futuro alargar a oferta de espaço.
João Azevedo sublinha ainda que "o nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas
as infraestruturas necessárias, não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto ao
investimento e resposta social aos operários". "Queremos olhar para aquela zona como uma nova
zona diferente, ligada à modernidade e ao respeito por quem investe e por quem trabalha", afirma o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Mangualde tem 4 zonas industriais - Lavandeira, Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de
Azurara - e por isso o edil mangualdense destaca que "esta é mais uma grande oportunidade que
Mangualde vai ter para o desenvolvimento económico. Os polos atuais têm muitos anos de existência,
refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que queremos manter com grande dignidade".
2 de Outubro de 2017
Redacção
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Mangualde vai ter nova zona empresarial junto à A25
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O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
02.10.2017
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Mangualde vai ter nova zona empresarial junto à A25
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O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
PUB
PUB
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
COMENTÁRIOS
02 de OUTUBRO de 2017 - 12:26

Página 56

A57

Nova Zona Industrial vai surgir em Mangualde
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A CCDR Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro aprovou o
financiamento para uma nova Zona Empresarial em Mangualde, que irá nascer perto da A25. Foi
assinado, esta semana, um protocolo entre o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e a presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa. "Vamos ser muito rápidos na criação
daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura enorme de investidores. Estamos
esperançados que os próximos anos sejam de grande investimento privado", afirmou João Azevedo.
Trata-se de um investimento municipal de cerca de quatro milhões de euros e, nesta primeira fase, o
projeto vai contar com uma área de 45 hectares, mas a intenção do município de Mangualde é no
futuro alargar a oferta de espaço.
João Azevedo sublinha ainda que "o nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas
as infraestruturas necessárias, não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto ao
investimento e resposta social aos operários". "Queremos olhar para aquela zona como uma nova
zona diferente, ligada à modernidade e ao respeito por quem investe e por quem trabalha", afirma o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Mangualde tem 4 zonas industriais - Lavandeira, Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de
Azurara - e por isso o edil mangualdense destaca que "esta é mais uma grande oportunidade que
Mangualde vai ter para o desenvolvimento económico. Os polos atuais têm muitos anos de existência,
refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que queremos manter com grande dignidade".
2 Outubro, 2017
José Silva
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Encontro nacional
junta produtores
de mirtilos
Em Novembro Ministro da Agricultura estará na sessão
de abertura, a 4 de Novembro

Produtores de mirtilo vão conhecer apoios, técnicas de poda e falar sobre dificuldades

Mangualde vai receber nos
dias 3 e 4 de Novembro o VII
Encontro Nacional de produtores de mirtilo. Na sessão de
abertura, marcada para as
9h00 do dia 3, estará o presidente da Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde (COAPE), Rui
Costa, o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
e o ministro da Agricultura,
Luís Capoulas Santos.
A primeira conferência será
sobre fertilização convencional e biológica por Bernadine
C. Strik (Oregon State University - Estados Unidos da América), seguindo-se uma conferência sobre fertilização por
Alejandro de las Casas (Compo

Expert – Espanha).
Alejandre Gonzalez (Kimitec
Espanha) irá falar sobre enraizantes/aminoácidos e Olivier
Coste (Fall Creek – Espanha)
fará uma intervenção sobre
mirtilos em Portugal: oportunidades e o papel do melhoramento.
Depois de almoço, os participantes irão conhecer as linhas de apoio a projectos agrícolas e o panorama actual dos
frutos vermelhos em Portugal.
Numa mesa redonda, produtores de várias regiões vão
abordar as oportunidades e
desafios com que se deparam
e, logo depois, um orador
ainda a definir fará uma intervenção sobre sanidade vegetal.

Gianluca Savini (Sant'Orsola
Società Cooperativa Agrícola Itália) e Rui Costa (COAPE –
Portugal) irá falar sobre cooperativismo no encerramento
do programa do primeiro dia.
No segundo dia, o primeiro
tema a tratar será a importância da certificação na comercialização da fruta, por Maria
João Ribeiro (QBeiras) e António Mantas (Sava).
Bernadine C. Strik irá fazer
uma apresentação teórica de
técnicas de poda de mirtilos e
uma aula prática de pode em
diferentes variedades de mirtilos. O encerramento deste VII
Encontro Nacional de produtores de mirtilo está previsto
para as 12h30. |
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Se não chover irá faltar água nos concelhos
servidos pela Barragem de Fagilde
Alerta secretário de Estado do Ambiente | P24
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Centro Educativo do Mondego
foi extinto Na cidade da Guarda | P14

ESTABELECIMENTO PRISIONAL
VAI FECHAR EM VISEU
Relatório propõe fecho faseado do estabelecimento prisional de Viseu. O mesmo documento defende a ampliação,
já anunciada, do Estabelecimento Prisional do Campo Página 7
JOSÉ ALBERTO LOPES

Três condutores
detidos com
excesso de álcool
Em Viseu | P7

Escola primária
transformada
em centro de dia
Mortágua | P11

Produtores de
mirtilo encontram-se
em Mangualde
Evento nacional | P12

Xadrez junta mais
de uma centena
de participantes
Em Viseu | P18

Homem de 81 anos
preso por atear fogo
Em Proença-a-Nova | P24

Potencial do cardol
adaptado à vinhal
Projecto junta a APPACDM e a Escola Superior Agrária de Viseu e visa introduzir o enorme potencial do cardo
como produto endógeno da região, tanto na produção do vinho como do Queijo Serra da Estrela Página 24
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Encontro nacional junta produtores de mirtilos
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URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/24432

Mangualde vai receber nos dias 3 e 4 de Novembro o VII Encontro Nacional de produtores de mirtilo.
Na sessão de abertura, marcada para as 9h00 do dia 3, estará o presidente da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE), Rui Costa, o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, e o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.
A primeira conferência será sobre fertilização convencional e biológica por Bernadine C. Strik (Oregon
State University - Estados Unidos da América), seguindo-se uma conferência sobre fertilização por
Alejandro de las Casas (Compo Expert - Espanha).
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Nova Zona Empresarial vai nascer em Mangualde junto à A25
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2017-10-03 16:13:44+00:00
O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial próxima da autoestrada A25: um
investimento de cerca de quatro milhões de euros já confirmado pela autarquia.O financiamento do
projeto está aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e João
Azevedo, presidente da autarquia de Mangualde, garante que a criação da nova zona industrial será
rápida, lembrando que o concelho tem tido uma procura de espaços por parte de investidores.Numa
primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a intenção
do município é a de que, no futuro, seja alargada.Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro
zonas industriais, na Lavandeira, Salgueiro e as Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.Esta
e outras notícias para ouvir em desenvolvimento na Estação Diária - 96.8 FM ou em www.968.fm.
Estacao Diaria
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VII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Feiras de Sabores Online

Data Publicação:

04/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8ec2dac

4 de outubro de 2017
Dias 3 e 4 de Novembro, o Centro Paroquial da cidade de Mangualde, no distrito de Viseu, acolhe o VII
Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos. Organizada pela Coape (Cooperativa Agro-pecuária dos
Agricultores de Mangualde) e pela Câmara Municipal de Mangualde, esta edição voltará a centrar o
seu foco em abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira .
Assim, vão ser abordadas problemáticas associadas ao cultivo, comercialização e distribuição , bem
como o estado da arte no panorama mundial . O evento contará com a presença de oradores vindos
de Espanha, Itália e América do Norte.
O programa, ainda provisório, referencia temas como "Fertlização convencional e biológica", "Mirtilos
em Portugal: oportunidades e o papel do melhoramento", "Linhas de apoio a projectos agrícolas",
"Panorama actual dos frutos vermelhos em Portugal", "Sanidade vegetal", "Cooperativismo" e "A
importância da certificação na comercialização da fruta". Também se vai falar de poda e vai ainda ter
lugar uma mesa-redonda com produtores de frutos vermelhos de várias regiões, que vão falar sobre
as oportunidades e desafios com que se deparam. Mais informações poderão ser encontradas .

Página 62

A63

Quadros que retratam património de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7fef2286

Pintura de Aires dos Santos em exposição
Quadros que retratam património de MangualdePintura, artes
2017-10-04
Todas as notícias para este tema foram lidas.
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves vai acolher a exposição de pintura "Património Cultural
Edificado de Mangualde - Uma Visão Artística", que poderá ser visitada entre os dias 10 de outubro e
17 de novembro. Os quadros são da autoria do pintor Aires dos Santos e as respetivas descrições
foram escritas por António Tavares.
As obras de arte retratam monumentos religiosos e históricos, como é o caso da Igreja da
Misericórdia, do Real Mosteiro de St.ª Maria de Maceira Dão, da Igreja N. Sr.ª do Castelo, da Capela
do Rebelo, do Palácio dos Condes de Anadia, do Solar de Almeidinha, da Casa dos Faro, da Casa dos
Condes de Mangualde, da Ermida de N. Sr.ª de Cervães e da Casa da Orca.
Esta coleção de quadros pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
2017-10-04 12:00:00+01:00
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Exposição de pintura "Património Cultural Edificado de Mangualde"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

04/10/2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26354

Exposição de pintura "Património Cultural Edificado de Mangualde"
Posted by: Antonio Pacheco
4 de Outubro de 2017
46 Views
De 10 de outubro a 17 de novembro
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves vai acolher a exposição de pintura "Património Cultural
Edificado de Mangualde - Uma Visão Artística", que poderá ser visitada entre os dias 10 de outubro e
17 de novembro. Os quadros são da autoria do pintor Aires dos Santos e as respetivas descrições
foram escritas por António Tavares.
As obras de arte retratam monumentos religiosos e históricos, como é o caso da Igreja da
Misericórdia, do Real Mosteiro de St.ª Maria de Maceira Dão, da Igreja N. Sr.ª do Castelo, da Capela
do Rebelo, do Palácio dos Condes de Anadia, do Solar de Almeidinha, da Casa dos Faro, da Casa dos
Condes de Mangualde, da Ermida de N. Sr.ª de Cervães e da Casa da Orca.
Esta coleção de quadros, que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, volta agora a ser
exibida pela sua importância cultural, depois de ter estado patente ao publico, entre os dias 18 e 26
de março deste ano, na sala de exposições da Igreja da Misericórdia, no âmbito das comemorações do
404º aniversário daquela histórica instituição.
Por:MM
4 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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"Se não chove, morremos à sede". Aldeia de Mangualde está sem água
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Internet
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Renascença Online

Data Publicação:

04/10/2017

URL: http://rr.sapo.pt/noticia/94973/se_nao_chove_morremos_a_sede?utm_source=cxultimas

A população de Abrunhosa-a-Velha, no concelho de Mangualde, desespera com a falta de água na
localidade que tem sido ao longo dos últimos anos foi fustigada pelos incêndios
Poços secos, falhas de água na rede, são algumas das queixas dos moradores de Abrunhosa-a-Velha,
localidade do concelho de Mangualde. Os habitantes desesperam com a falta de água na terra,
fustigada pelos incêndios dos últimos anos.
Entre vizinhos
não se fala noutra coisa. Júlia, 53, não tem água em casa. "Vêm cá duas e três vezes por dia trazer
água, desde o principio de
Junho. Não temos água nem para beber", confessa à
Renascença.
Campos secos,
pastagens quase inexistentes. Em Abrunhosa-a-Velha, ficou o
negrume dos incêndios e, num Outubro quente, escasseia o bem mais importante. Aos, 70 anos, José
Santos nunca tinha visto o poço de casa vazio. "Ainda
agora fui ao poço, fui ver e estava vazio, seco. Vamos morrer à sede? E a
criação? Os animais? Se não chover, estamos mal", denuncia, ao mesmo tempo que
conta valer-se de um "furo" no terreno de casa, de onde vai retirando alguma água.
A povoação de
Abrunhosa-a-Velha está a ser abastecida por um camião cisterna, confirma o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, que fala na necessidade de o governo adoptar um "plano B".
"Várias aldeias estão a ser abastecidas há já algum tempo porque não têm o
abastecimento da barragem de Fagilde. Têm captações próprias que já secaram e
estamos a fazer abastecimento através de camiões cisterna", admite João Azevedo, defendendo uma
alternativa: "Tem que haver uma 'opção B'. O governo e as câmaras vão ter que fazer comboios de
água, para que
possamos recarregar o espaço dos depósitos de água, para que seja depois
transferida para as casas."
04 out, 2017 - 18:00 .
Renascença
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Falta de água em Abrunhosa-a-Velha
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5327af6-3f81-4b60-8bd5a23e0fc3b535&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Já há localidades com falta de água. A população de Abrunhosa-a-Velha fustigada pelos incêndios nos
últimos anos desespera.
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Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas podem ficar sem água
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce06e063-ef82-4b26-8847c9380a7a3374&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas podem ficar sem água na rede de
abastecimento se não chover nas próximas semanas. A barragem de Fagilde, que abastece os 4
concelhos, está apenas a 22% da capacidade.
Declarações de Almeida Henriques, Presidente da CM de Viseu; João Azevedo, Presidente da Câmara
de Mangualde.
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Seca deixa moradores de Abrunhosa a Velha (Mangualde) sem água

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:
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Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7d49982

Poços secos, falhas de água na rede, são algumas das queixas dos moradores de Abrunhosa-a-Velha,
localidade do concelho de Mangualde. Os habitantes desesperam com a falta de água na terra,
fustigada pelos incêndios dos últimos anos.
Entre vizinhos não se fala noutra coisa. Júlia, 53, não tem água em casa. "Vêm cá duas e três vezes
por dia trazer água, desde o principio de Junho. Não temos água nem para beber", confessa à
Renascença.
Campos secos, pastagens quase inexistentes. Em Abrunhosa-a-Velha, ficou o negrume dos incêndios
e, num Outubro quente, escasseia o bem mais importante. Aos, 70 anos, José Santos nunca tinha
visto o poço de casa vazio. "Ainda agora fui ao poço, fui ver e estava vazio, seco. Vamos morrer à
sede? E a criação? Os animais? Se não chover, estamos mal", denuncia, ao mesmo tempo que conta
valer-se de um "furo" no terreno de casa, de onde vai retirando alguma água.
A povoação de Abrunhosa-a-Velha está a ser abastecida por um camião cisterna, confirma o
presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que fala na necessidade de o governo adoptar um
"plano B".
"Várias aldeias estão a ser abastecidas há já algum tempo porque não têm o abastecimento da
barragem de Fagilde. Têm captações próprias que já secaram e estamos a fazer abastecimento
através de camiões cisterna", admite João Azevedo, defendendo uma alternativa: "Tem que haver
uma 'opção B'. O governo e as câmaras vão ter que fazer comboios de água, para que possamos
recarregar o espaço dos depósitos de água, para que seja depois transferida para as casas."
Fonte : Rádio Renascença
4 Outubro, 2017
José Silva
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Exposição de pintura de Aires
dos Santos na Biblioteca
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves
vai acolher a exposição de pintura 'Património Cultural Edificado de Mangualde – Uma
Visão Artística', que poderá ser
visitada entre os dias 10 de Outubro e 17 de Novembro. Os
quadros são da autoria do pintor Aires dos Santos e as respectivas descrições foram escritas por António Tavares.
As obras de arte retratam
monumentos religiosos e históricos, como é o caso da Igreja
da Misericórdia, do Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, da Igreja Nossa Senhora do Castelo, da Capela do
Rebelo, do Palácio dos Condes
de Anadia, do Solar de Almeidinha, da Casa dos Faro, da
Casa dos Condes de Mangualde, da Ermida de Nossa
Senhora de Cervães e da Casa
da Orca.
Esta colecção de quadros,

Uma das pinturas que estarão em exposição na Biblioteca

que pertence à Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde,
volta agora a ser exibida, depois de ter estado patente ao
publico, entre os dias 18 e 26

de Março deste ano, na sala de
exposições da Igreja da Misericórdia, no âmbito das comemorações do 404.º aniversário
daquela histórica instituição. |
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CDS/PP é o grande derrotado
e demissões já aconteceram

Almeida Henriques
reforça poder com
maioria absoluta
na autarquia de Viseu

	A mesa do plenário concelhio do CDS/PP de Viseu demitiu-se após o resultado obtido no concelho nas eleições autárquicas
do passado domingo, 1 de outubro. Os maus resultados obtidos
pelo partido ‘centrista’ nas freguesias onde apresentou candidatos
terão pesado na tomada de decisão que foi apresentada no início
da semana. O CDS/PP (Centro Democrático Social/Partido Popular), de uma forma mais visível, perdeu o mandato que possuía
na Câmara Municipal de Viseu e baixou no número de votos em
muitas freguesias. Houve algumas em que ficou atrás de outras forças políticas que também estavam a sufrágio. Carlos Cunha, o líder
concelhio do CDS/PP, não revelou se sairia da função que ocupa
quando questionado pela comunicação social. Em menos de duas
semanas deverá acontecer uma reunião dos órgãos concelhios do
CDS/PP, e aí deverão ser tomadas algumas decisões.
	Em sentido contrário, Almeida Henriques, do Partido Social
Democrata (PSD), reforçou o poder na autarquia de Viseu, com
51,74 por cento (24,786 votos), o que se traduz numa maioria absoluta e no aumento de cinco para seis mandatos.
	No discurso de vitória, proferido ainda antes dos resultados
estarem fechados, Almeida Henriques salientou o “voto reforçado
em termos absolutos, tanto nas freguesias rurais, como nas freguesias urbanas. Ganhámos para a Câmara em todas as freguesias do
concelho”. O reeleito presidente da Câmara agradeceu o “o voto
de confiança maioritário, expressivo, renovado e reforçado dos
viseenses”, confirmando, em seguida, que esta é uma vitória “de
Viseu e da região no país”.
	Olhando já para o futuro imediato, o líder do novo elenco governativo camarário confirmou aos presentes no discurso de vitória que irá solicitar duas reuniões ao Governo, uma para “resolver
as questões da ferrovia e da ligação Viseu/Coimbra” e outra “com a
ministra da Administração Interna, para se deixar de tretas e reforçar a segurança” no concelho.
PS mantém, CDS/PP desce, BE sobe,
CDU estabiliza, PAN entra na liça
	O Partido Socialista (PS), de Lúcia Araújo
Silva, manteve os três mandatos que tinha na
vereação viseense conquistado em 2013, repetindo o segundo lugar, desta vez com 26,46
por cento (12.676 votos), quando em 2013 obteve 26,84 por cento (12.386 votos). Já o CDS/
PP (com Paula Jacinta Amaral) desceu de uma
forma global em todas as freguesias do concelho, o que se traduziu na obtenção de 5,10 por
cento (2442 votos). Em 2013, os ‘centristas’ obtiveram 9,56 por cento e 4414 votos. O Bloco
de Esquerda – BE (com Fernando Figueiredo)
assumiu-se como a quarta força política mais
votada em 2017, com um total de 4,79 por cento (2293 votos), bem acima dos resultados de
2013: 3,80 por cento (1752 votos). A CDU –
PCP/PEV (com Filomena Pires) manteve uma
votação estável quando analisados os dois períodos eleitorais. Agora obteve 3,85 por cento
(1846 votos) e em 2013 teve uma votação de
4,02 por cento (1857 votos). Já o PAN (com Carolina Almeida) entrou na liça política pela primeira vez no concelho e obteve 2,18 por cento
(1043 votos).
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Eleições Autárquicas 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
Freguesias

PSD

PS

CDS/PP

BE

CDU

PAN

Abraveses

49,92% - 1827 v.

25,46% - 932 v.

4,56% - 167 v.

6,17% - 226 v.

5,00% - 183 v.

2,92% - 107 v.

Abstenção
53,33%

Barreiros/Cepões

48,59% - 464 v.

26,39% - 252 v.

4,29% - 41 v.

12,46% - 119 v.

1,99% - 19 v.

0,63% 6 v.

49,52%

Boaldeia/Farminhão/Torredeita

40,16% - 639 v.

35,89% - 571 v.

9,74% - 155 v.

5,85% - 93 v.

2,14% - 34 v.

0,75% - 12 v.

35,51%

Bodiosa

66,77% - 1105 v.

20,00% - 331 V.

3,14% - 52 V.

2,36% - 39 V.

1,57% - 26 V.

1,09% - 18 v.

47,21%

Calde

63,95% - 502 v.

23,06% - 181 v.

3,31% - 26 v.

1,27% - 10 v.

3,31% - 26 v.

1,40% - 11 v.

56,56%

Campo

60,49% - 1335 v.

19,53% - 431 v.

6,03% - 133 v.

3,67% - 81 v.

2,99% - 66 V.

2,08% - 46 v.

54,49%

Cavernães

72,65% - 603 v.

14,58% - 121 v.

3,01% - 25 v.

2,05% - 17 v.

2,53% - 21 v.

0,96% - 8 v.

39,42%

Côta

55,75% - 334 v.

31,93% - 197 v.

3,57% - 22 v.

0,49% - 3 v.

1,46% - 9 v.

1,46% - 9 v.

54,86%

Coutos de Viseu

53,06 % - 460 v.

28,72% - 249 v.

4,96% - 43 v.

1,73% - 15 v.

3,92% - 34 v.

2,19% - 19 v.

43,59%

Faíl/Vila Chã de Sá

53,19% - 775 v.

33,29% - 485 v.

3,64% - 53 v.

2,20% - 32 v.

1,58% - 23 v.

0,69% - 10 v.

41,84%

Fragosela

53,40% - 747 v.

30,45% - 426 v.

5,00% - 70 v.

3,00% - 42 v.

2,14% - 30 v.

1,50% - 21 v.

40,95%

Lordosa

62,68% - 556 v.

20,52% - 182 v.

5,19% - 46 v.

2,25% - 20 v.

2,48% - 22 v.

1,13% - 10 v.

58,92%

Mundão

49,17% - 625 v.

32,89% - 418 v.

2,99% - 38 v.

2,44% - 31 v.

3,93% - 50 v.

2,60% - 33 v.

39,82%

Orgens

47,55% - 865 v.

28,81% - 524 v.

4,18% - 76 v.

5,55% - 101 v.

3,57% - 65 v.

3,52% - 64 v.

45,86%

Povolide

63,33% - 651 v.

20,8% - 288 v.

2,43% - 25 v.

1,07% - 11 v.

1,46% - 15 v.

0,97% - 10 v.

41,52%

Ranhados

47,54% - 1007 v.

23,89% - 506 v.

6,23% - 132 v.

6,80% - 144 v.

5,24% - 111 v.

2,46% - 52 v.

50,99%

Repeses/São Salvador

47,89% - 1349 v.

26,30% - 741 v.

5,54% - 156 v.

6,03% - 170 v.

4,61% - 130 v.

2,45% - 69 v.

45,26%

Ribafeita

56,75% - 479 v.

32,82 – 277 v.

1,78% - 15 v.

1,78% - 15 v.

2,13% - 18 v.

2,13% - 18 v.

39,63%

Rio de Loba

50,83% - 2031 v.

25,73% - 1028 v.

4,65% - 186 v.

4,88% - 195 v.

4,58% - 183 v.

2,68% - 107 v.

51,49%

Santos Êvos

59,96% - 545 v.

28,16% - 256 v.

3,63% - 33 v.

1,10% - 10 v.

1,98% - 18 v.

1,21% - 11 v.

40,43%

São Cipriano/Vil de Soito

62,56% - 705 v.

17,30% - 195 v.

5,94% - 67 v.

3,46% - 39 v.

3,64% - 41 v.

1,15% - 13 v.

76,90%

São João de Lourosa

49,89% - 1125 v.

31,66% - 714 v.

5,76% - 130 v.

3,24% - 73 v.

3,41% - 77 v.

1,91% - 43 v.

46,92%

São Pedro de France

54,38% - 416 v.

23,40% - 179 v.

13,46% - 103 v.

1,05% - 8 v.

1,44% - 11 v.

0,78% - 6 v.

42,74%

Silgueiros

46,49% - 841 v.

40,35% - 730 v.

3,92% - 71 v.

1,71% - 31 v.

1,66% - 30 v.

0,83% - 15 v.

46,30%

Viseu

41,44% - 4243 v.

26,01% - 2663 v.

6,48% - 663 v.

8,84% - 905 v.

6,20% - 635 v.

3,97% - 406 v.

54,32%

51,74‰

26,46

5,10%

4,79%

3,85%

2,18%

49,21%

Abstenção

TOTAIS

Eleições Autárquicas 2017 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Freguesias

PSD

PS

CDS/PP

BE

CDU

PAN

Abraveses

44,10% - 1614 v.

26,39% - 966 v.

5,33% - 195 v.

7,92% - 290 v.

5,77% - 211 v.

3,88% - 142 v.

53,33%

Barreiros/Cepões

45,03% - 430 v.

27,54% - 263 v.

4,71% - 45 v.

12,88% - 123 v.

2,09% - 20 v.

1,47% - 14 v.

49,52%

Boaldeia/Farminhão/Torredeita

38,09% - 606 v.

36,33% - 578 v.

11,06% - 176 v.

4,53% - 72 v.

2,95% - 47 v.

1,01% - 16 v.

35,51%

Bodiosa

64,17% - 1062 v.

20,54% - 340 v.

3,69% - 61 v.

2,72% - 45 v.

1,99% - 33 v.

1,69% - 28 v.

47,21%

Calde

61,66% - 484 v.

22,42% - 176 v.

4,71% - 37 v.

1,66% - 13 v.

3,57% - 28 v.

1,91% - 15 v.

56,56%

Campo

52,51% - 1159 v.

24,51% - 541 v.

6,52% - 144 v.

4,30% - 95 v.

3,35% - 74 v.

2,76% - 61 v.

54,49%

Cavernães

69,04% - 573 v.

16,51% - 137 v.

3,61% - 30 v.

2,41% - 20 v.

2,41% - 20 v.

1,33% - 11 v.

39,42%

Côta

52,19% - 322 v.

34,04% - 210 v.

4,21% - 26 v.

1,46% - 9 v.

1,78% - 11 v.

0,97% - 6 v.

54,86%

Coutos de Viseu

50,92% - 441 v.

27,94% - 242 v.

5,77% - 50 v.

1,73% - 15 v.

5,43% - 47 v.

2,19% - 19 v.

43,59%

Faíl/Vila Chã de Sá

50,79% - 740 v.

34,18% - 498 v.

4,53% - 66 v.

2,68% - 39 v.

1,65% - 24 v.

0,89% - 13 v.

41,84%

Fragosela

49,11% - 687 v.

32,17% - 450 v.

6,65% - 93 v.

3,36% - 47 v.

2,00% - 28 v.

2,07% 29 v.

40,95%

Lordosa

61,78% - 548 v.

21,20% - 188 v.

5,07% - 45 v.

3,04% - 27 v.

2,59% - 23 v.

1,69% - 15 v.

58,92%

Mundão

44,69% - 568 v.

34,62% - 440 v.

3,54% - 45 v.

3,38% - 43 v.

4,01% - 51 v.

2,99% - 38 v.

39,82%

Orgens

43,87% - 798 v.

30,07% - 547 v.

4,67% - 85 v.

5,99% - 109 v.

4,67% - 85 v.

4,01% - 73 v.

45,86%

Povolide

61,58% - 633 v.

28,40% - 292 v.

3,21% - 33 v.

0,97% - 10 v.

1,26% - 13 v.

1,65% - 17 v.

41,52%

Ranhados

41,66% - 882 v.

25,89% - 548 v.

6,75% - 143 v.

7,94% - 168 v.

5,43% - 115 v.

3,35% - 71 v.

50,99%

Repeses/São Salvador

42,60% - 1200 v.

27,51% - 775 v.

6,28% - 177 v.

7,17% - 202 v.

5,04% - 142 v.

3,37% - 95 v.

45,26%

Ribafeita

53,91% - 455 v.

34,48% - 291 v.

2,49% - 21 v.

1,90% - 16 v.

2,01% - 17 v.

1,78% - 15 v.

39,63%

Rio de Loba

45,12% - 1803 v.

26,55% - 1061 v.

5,33% - 213 v.

7,13% - 285 v.

4,93% - 197 v.

3,30% - 132 v.

51,49%

Santos Êvos

58,64% - 533 v.

28,49% - 259 v.

4,29% - 39 v.

1,43% - 13 v.

2,31% - 21 v.

1,54% - 14 v.

40,43%

São Cipriano/Vil de Soito

59,72% - 673 v.

17,30% - 195 v.

6,12% - 69 v.

4,26% - 48 v.

4,26% - 48 v.

1,60% - 18 v.

76,90%

São João de Lourosa

45,14% - 1018 v.

32,99% - 744 v.

6,74% - 152 v.

4,26% - 96 v.

3,81% - 86 v.

2,44% - 55 v.

46,92%

São Pedro de France

53,46% - 409 v.

22,61% - 173 v.

14,25% - 109 v.

0,92% - 7 v.

1,70% - 13 v.

1,18% - 9 v.

42,74%

Silgueiros

41,63% - 753 v.

42,73% - 773 v.

5,09% - 92 v.

2,16% - 39 v.

1,66% - 30 v.

1,49% - 27 v.

46,30%

Viseu

41,44% - 4243 v.

26,01% - 2663 v.

6,48% .- 663 v.

8,84% - 905 v.

6,20% - 635 v.

3,97% - 406 v.

54,32%

Eleições Autárquicas 2017 – ASSEMBLEIA FREGUESIA
Presidente

Freguesias

PSD

PS

CDS/PP

BE

CDU

PAN

Abstenção

Abraveses

51,91% - 1900 v.

25,30% - 926 v.

4,26% - 156 v.

7,10% - 260 v.

4,89% - 179 v.

Sem candidato

53,33%

Barreiros/Cepões

38,60% - 369 v.

30,44% - 291 v.

Sem candidato

23,22% - 222 v.

2,62% - 25 v.

Sem candidato

49,52%

Boaldeia/Farminhão/Torredeita

32,31% - 514 v.

40,73% - 648 v.

Sem candidato

Sem candidato

1,01% - 16 v.

Sem candidato

35,51%

Bodiosa

67,92% - 1124 v.

24,17% - 400 v.

Sem candidato

Sem candidato

2,96% - 49 v.

Sem candidato

47,21%

José Fernandes

Calde

65,86% - 517 v.

21,53% - 169 v.

6,88% - 54 v.

Sem candidato

3,18% - 25 v.

Sem candidato

56,56%

Carlos Lima

Campo

65,07% - 1436 v.

18,53% - 409 v.

7,79% - 172 v.

Sem candidato

2,99% - 66 v.

Sem candidato

54,49%

Jorge Martins

Cavernães

76,27% - 633 v.

17,35% - 144 v.

Sem candidato

Sem candidato

2,41% - 20 v.

Sem candidato

39,42%

Joaquim Polónio

Côta

54,62% - 337 v.

38,57% - 238 v.

Sem candidato

Sem candidato

1,78% - 11 v.

Sem candidato

54,86%

Fernando Almeida

Coutos de Viseu

57,21% - 496 v.

29,18% - 253 v.

6,92% - 60 v.

Sem candidato

2,65% - 23 v.

Sem candidato

43,59%

Faíl/Vila Chã de Sá

54,08% - 788 v.

35,07% - 511 v.

4,39% - 64 v.

Sem candidato

2,13% - 31 v.

Sem candidato

41,84%

António Lopes

Fragosela

47,64% - 667 v.

37,93% - 531 v.

7,00% - 98 v.

Sem candidato

1,64% - 23 v.

Sem candidato

40,95%

Carlos Correia

Lordosa

71,25% - 632 v.

21,87% - 194 v.

Sem candidato

Sem candidato

2,14% - 19 v.

Sem candidato

58,92%

Liliana Tavares

Mundão

45,95% - 584 v.

43,04% - 547 v.

Sem candidato

Sem candidato

3,62% - 46 v.

Sem candidato

39,82%

Mauro Esteves (independente MIFO: 31,17% - 567 v.)

Orgens

31,06% - 565 v.

26,33% - 479 v.

3,24% - 59 v.

Sem candidato

2,58% - 47 v.

Sem candidato

45,86%

José Fernandes

Povolide

63,04% - 648 v.

33,66% - 346 v.

Sem candidato

Sem candidato

0,88% - 9 v.

Sem candidato

41,52%

Luís Filipe Mendes

Ranhados

44,00% - 932 v.

23,56% - 499 v.

7,60% - 161 v.

8,40% - 178 v.

5,67% - 120 v.

Sem candidato

50,99%

José Coelho

Repeses/São Salvador

47,46% - 1337 v.

27,65% - 779 v.

27,65% - 196 v.

6,14% - 173 v.

3,51% - 99 v.

Sem candidato

45,26%

Rosa Ferreira

Ribafeita

52,25% - 441 v.

44,55% - 376 v.

Sem candidato

Sem candidato

1,18% - 10 v.

Sem candidato

39,63%

Carlos Gama

Rio de Loba

47,37% - 1893 v.

27,53% - 1100 v.

5,76% - 230 v.

6,38% - 255 v.

4,55% - 182 v.

Sem candidato

51,49%

Sandra Gomes

Santos Êvos

61,83% - 562 v.

30,03% - 273 v.

3,30% - 30 v.

Sem candidato

1,21% - 11 v.

Sem candidato

40,43%

São Cipriano/Vil de Soito

69,48% - 783 v.

14,11% - 159 v.

5,50% - 62 v.

Sem candidato

4,88% - 55 v.

Sem candidato

76,90%

Manuel Fernandes

São João de Lourosa

41,60% - 938 v.

42,35% - 955 v.

6,65% - 150 v.

Sem candidato

3,64% - 82 v.

Sem candidato

46,92%

Fernando Machado

São Pedro de France

53,59% - 410 v.

19,61% - 150 v.

19,61% - 150 v.

Sem candidato

1,44% - 11 v.

Sem candidato

42,74%

Silgueiros

32,73% - 592 v.

58,32% - 1055 v.

3,54% - 64 v.

Sem candidato

1,16% - 21 v.

Sem candidato

46,30%

Viseu

44,65% - 4573 v.

26,67% - 2732 v.

6,56% - 672 v.

8,51% - 872 v.

5,46% - 559 v.

Sem candidato

54,32%

Rui Pedro Almeida
António Tavares
José Paulo Menezes
Rui Ferreira

José António Seabra

Aurélio Lourenço

José Mota
Diamantino Santos
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Analise dos 13 concelhos que integram a Diocese de Viseu

Eleições autárquicas com mais votos para o PS

mangualde obteve vitória histórica para o ps

Nos 13 concelhos que integram a
Diocese de Viseu e que o Jornal da Beira
segue semanalmente (Aguiar da Beira e
Fornos de Algodres no distrito da Guarda e os restantes no distrito de Viseu), as
eleições autárquicas do passado domingo
não alteraram muito o mapa que tinha
sido desenhado em 2013 embora a mancha laranja tenha voltado a perder terreno. Na análise destes 13 concelhos há a
registar a surpresa em Oliveira de Frades
onde a coligação PSD/CDS-PP que trazia
uma maioria de 71,42% de 2013 foi agora
derrotada pelo movimento independente
‘Nós Cidadãos’ que venceu no domingo
com 46,96%. De realçar ainda neste concelho que o presidente Luís Vasconcelos
não se recandidatou por limitação de
mandatos. Paulo Ferreira é quem vai geris os destinos do concelho de Oliveira de
Frades nos próximos quatro anos.
A par de Oliveira de Frades, Sátão é
outro dos concelhos em que o presidente Alexandre Vaz saiu por limitação de

mandatos, mas o PSD assegurou a vitória
(47,65%) com Paulo Santos, tudo apontando para que Alexandre Vaz vá agora
trocar de cadeira e descer para vice-presidente da autarquia.
Numa análise mais global regista-se
que a maioria dos presidentes de câmara
que se recandidataram consolidaram a
sua votação. O PS manteve as sete câmaras que tinha conquistado em 2013 (Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Santa
Comba Dão e S. Pedro do Sul). O PSD
também assegurou as quatro autárquicas onde tinha vencido em 2013 (Sátão,
Tondela, Viseu e Vouzela), mas perdeu
a coligação de Oliveira de Frades com o
CDS-PP.
O CDS-PP foi um dos derrotados
nestes 13 concelhos. Já não liderava nenhuma câmara, mas mantinha a coligação em Oliveira de Frades que perdeu.
Candidatou-se em 2017 coligado com o
PSD novamente em Oliveira de Frades

e ainda em Penalva do Castelo e Santa
Comba Dão. Em Carregal do Sal juntou-se ao PPM, e concorreu sozinho em seis
concelhos. Sem grandes oscilações nos
resultados obtidos, destaca-se a descida
acentuada em Viseu onde perdeu um
vereador, e a subida em Nelas onde ficou
em segundo lugar com 24,15% à frente
do PSD que apresentou uma candidatura liderada pela antiga presidente, Isaura
Pedro (14,57%).
A Federação de Viseu do Partido Socialista, que analisou os resultados no
distrito de Viseu, (24 concelhos) falou em
“grande vitória” com “o maior número de
presidentes e vereadores eleitos. O maior
número de vitórias nas assembleias municipais”, às quais junta o contributo de
militantes e simpatizantes. Foi em Mangualde onde o PS obteve a maior vitoria
destas eleições autárquicas. João Azevedo candidatou-se a um terceiro e último
mandato e conquistou quase 70% dos
votos, deixando o PSD nos 21,6% muito
abaixo das expetativas criadas com a candidatura de Joaquim Messias.

Presidente

PSD

Aguiar da Beira

UPNT
Joaquim Bonifácio

43,75%
1.824 v.

Carregal do Sal

PS
Rogério Abrantes

36,23%
1.922 v.

47,95%
2.544 v.

Fornos de
Algodres

PS
Manuel Fonseca

28,82%
1.017 v.

60,24%
2.126 v.

Mangualde

PS
João Azevedo

21,66%
2.376 v.

69,53%
7.627 v.

14,57%
827 v.

PS

PCP/PEV

1,97%
82 v.

0,70
29 v.

BE

PAN

Eleições autárquicas 2017
2013

Freguesia de Mões - Concelho de Castro Daire (Diocese de Viseu)
PS: 49,78% - 572 votos

PS: 57,91% - 703 votos

PS: 43,30% - 391 votos

PSD: 32,45% - 394 votos

PCP/PEV: 2,26% - 26 votos

CDS-PP: 4,12% - 50 votos
PCP-PEV: 1,07% - 13 votos

União das Freguesias de Mamouros (Diocese de Lamego), Alva e Ribolhos
PSD/CDS-PP: 51,94% - 469 votos

PS: 58,65% - 546 votos

PS: 43,30% - 391 votos

PSD: 33,30% - 310 votos

PCP/PEV: 1,77% - 16 votos

CDS-PP: 2,79% - 26 votos
PCP/PEV: 0,21 - 2 votos

6,60%
233 v.

Eleições Autárquicas 2013 – Viseu
Colig.

CDS/PPM
5,75%
305 v.

2,17%
115 v.

Indep.

Abst.

49,92%
2.081 v.

35,46%

PURP
1,38%
73 v.

44,29%

1,28%
45 v.
3,78%
415 v.

24,15%
1.371 v.

EA

1,76%
100 v.

Mandatos

Presidente

PSD

3 (UTPN) 2
(PSD)

Joaquim Bonifácio

44,55%

PS

CDS/PP

PCP/PEV

3 (PS
2 (PSD)

Rogério Abrantes

34,04%

52,80%

5,50%

1,78%

29,7%

4 (PS)
1 (PSD)

Manuel Fonseca

42,94%

47,15%

5,64%

0,83%

41,73%

6 (PS)
1 (PSD)

João Azevedo

63,57%

3,07%

Borges da Silva

44,20%

4,33%

BE

Colig.

0,78%

MCCD
5,88%
334 v.

36,24%

NC
46,96%
2.869 v.

32,69%

3 (NC)
2 (PSD/
CDS-PP)

Luís Vasconcelos

15,72%

2,74%

50,71%

3,26%

Indep.

Abst.

50,99%

34,19%

Mandatos
3 (INP)
2 (PSD)
4 (PS)
3(PSD)

29,39%

3 (PS)
2 (PSD)

PSD/CDS
26,68%

44,22%

5 (PS)
2 (PSD)

PSD/CDS
44,03%

42,62%

4 (PS)
3 (PSD)

PSD/CDS
71,42%

38,36%

4 (COLG.)
1 (PS)

PSD/CDS
41,50%

37,74%

3 (PS)
2Colig.)

41,89%

4 (PS)
3 (PSD)

35,72%

4 (PS)
3 (PSD)

Nelas

PS
Borges da Silva

Oliveira de Frades

NC
Paulo Ferreira

6,99%
427 v.

2,67%
163 v.

PSD/CDS-PP
40,51%
2.475 v.

Penalva do
Castelo

PS
Francisco Carvalho

67,87%
3.585 v.

2,84%
150 v.

PSD/CDS/
PPM
24,74%
1.307 v.

35,27%

4 (PS)
1 (colig.
PSD/CDS/
PPM)

Francisco Carvalho

Santa Comba Dão

PS
Leonel Carvalho

58,27%
3.593 v.

2,90%
179 v.

PSD/CDS
33,08%
2.040 v.

43,57%

5 (PS)
2 (colig.
PSD/CDS)

Leonel Gouveia

39,72%

48,56%

S. Pedro do Sul

PS
Vítor Figueiredo

61,01%
6.507 v.

2,42%
258

24,93%

5 (PS)
2 (PSD)

Vítor Figueiredo

37,71%

49,79%

44,49%

4 (PSD)
3 (PNT)

Alexandre Vaz

54,83%

33,44%

3,76%

2,90%

46,46%

4 (PS)
3 (PSD)

38,48%

5 (PSD)
2 (PS)

José A. Jesus

53,48%

25,69%

9,64%

3,67%

43,99%

5 (PS)
2 (PSD)

49,21%

6 (PSD)
3 (PS)

Almeida Henriques

46,37%

26,84%

9,56%

4,02%

3,80%

52,02%

6 (PSD)
3 (PS)
2 (CDS)

33,43%

4 (PSD)
1 (PS)

Rui Ladeira

49,30%

38,60%

2,67%

1,13%

3,30%

33,31%

4 (PSD)
3 (PS)

33,05%
3.525 v.

48,71%
2.765 v.

CDS/PP

O número de candidaturas de grupos
de cidadãos subiu nestas autárquicas, tal
como em todo o país. Em 2013 tinham-se registado duas candidaturas (Aguiar
da Beira e S. Pedro do Sul) tendo agora
o número subido para cinco candidaturas. Depois das eleições autárquicas de
domingo, surgem duas câmaras que vão
passar a ser lideradas por grupos de cidadãos independentes. O grupo de cidadãos ‘Pela Nossa Terra’ vai continuar a
liderar a Câmara de Aguiar da Beira (distrito da Guarda) num segundo mandato
de Joaquim Bonifácio. Em Oliveira de
Frades surge agora o ‘Nós, Cidadãos!’ que
vai liderar pela primeira vez uma autarquia, por intermédio de Paulo Ferreira.
A abstenção rondou os 50%, significando que metade dos eleitores não foi às
urnas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confessou que lhe
faz “impressão” a abstenção, sobretudo
quando se trata de eleições autárquicas.
Na verdade, embora com uma ligeira
descida, os portugueses continuam a
abster-se de cumprir o seu dever cívico.

2017

Eleições Autárquicas 2017 – viseu
Concelhos
(Diocese v.iseu)

Listas de
independentes

Sátão

PSD
Paulo Santos

47,65%
3.657 v.

Tondela

PSD
José António Jesus

57,49%
9.453 v.

23,25%
3.822 v.

23,25%
3.822 v.

3,56%
585 v.

Viseu

PSD
Almeida Henriques

51,74%
24.786 v.

26,46%
12.676 v.

5,10%
2.442 v.

3,85%
1.846 v.

Vouzela

PSD
Rui Ladeira

62,21%
3.902 v.

28,05%
1.759 v.

3,46%
217 v.

1,75%
110 v.

PNT
38,10%
2.924 v.
ATPS
7,34%
563 v.

2,50%
192 v.

4,79%
2.293 v.

2,18%
1.043

NC - Nós Cidadãos | PTN - ‘Pela Nossa Terra’ | ATPS - ‘Avante Todos Pelo Sátão’ | UPNT - Unidos Pela Nossa Terra | MCCD - Movimento Cívico Coração do Dão |

4,59%

1,32%
0,74%

PURP - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas

3,90%

1,32%

II
6,63%

NOTA: Dados da CNE
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Iniciar os jovens na Liturgia
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Liga Contra o Cantro
precisa de voluntários

Nos 13 concelhos
que integram a Diocese
mais votos para o PS
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Cadeia de Viseu vai fechar
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José Alfredo

‘Outono Quente’
está a aquecer o
Parque Aquilino Ribeiro
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inaugurada em Tondela
1ª fábrica de tecnologia
em escapes do país
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Causa para peixes mortos
no rio Dão ainda por revelar
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Académico goleou FC Porto B
e é líder isolado
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Almeida Henriques
reforça poder com
maioria absoluta em Viseu

Barragem de Fagilde em seca eminente
Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva podem ficar sem água
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Nova zona industrial nasce
junto à A25 EM MANGUALDE
	O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e a presidente da CCDR Centro (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) Aba Abrunhosa,
assinaram recentemente um protocolo que vai permitir o avanço da construção da nova zona empresarial do concelho. O novo
parque industrial vai ficar instalado em terrenos próximos da
A25 e surge com o objetivo de dar resposta a solicitações de novos investidores que mostraram interesse em se instalar naquele
concelho.
“Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura enorme de investidores.
Estamos esperançados que os próximos anos sejam de grande
investimento privado”, adiantou João Azevedo. O investimento
municipal de cerca de quatro milhões de euros vai contar, numa
primeira fase, com uma área de 45 hectares, mas a intenção do
município é no futuro alargar a oferta de espaço.
	O presidente da Câmara de Mangualde sublinhou que “o
objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as
infraestruturas necessárias, não esquecendo as preocupações
ambientais, de conforto ao investimento e resposta social aos
operários”. “Queremos olhar para aquela zona como uma nova
zona diferente, ligada à modernidade e ao respeito por quem
investe e por quem trabalha”, acrescentou.
	O concelho de Mangualde tem atualmente quatro zonas industriais - Lavandeira, Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de
Quintela de Azurara – o que faz dele um dos mais industrializados do distrito de Viseu.
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. acho que ele é um moço esforçado, há dezenas de anos dedicado à luta política, pugnando pelo ideal
socialista e sempre ao lado do líder circunstancial.
Com grande alcance de visão, antes de chegar ao fim dos mandatos que a lei permite, na autarquia de
Resende, logo António Borges começou a pensar que o seu território de 123 mil metros quadrados lhe
era insuficiente aos desígnios visionariamente percepcionados e que os seus 11.300 habitantes eram
escassos para a abrangente mensagem messiânica que lhe ardia nas arcas do peito.
Vai daí, fez uma finta ao seu amigo João Azevedo e jogando ao ataque com o "mister aspirina", logrou
ganhar-lhe a Federação do PS Viseu. Meio passo estava dado para se auto nomear segundo da lista
encabeçada por Maria Manuel Leitão Marques.
E dito e feito, ei-lo deputado da Nação, comendador medalhado pelo Grande Cavaco, qualquer coisa
mais ali para os lados de Gaia e, não obstante., uma sombra lhe turvava ainda a bonita carreira: a de
António Costa, o novo secretário-geral do seu partido, que substituíra a sua grande e fiel aposta e
caução segurista.
No entendimento de que depois do seu concelho, do seu distrito, da sua Nação a estrada se
estreitaria, António Borges virou-se para os recursos hídricos privatizados - antecipando-se ao seu
amigo Almeida Henriques com as Águas de Viseu - e foi administrar as Águas do Douro e Paiva. A vida
é feita destas sincronias.
Entretanto, as autárquicas trouxeram-lhe novo desafio e mor alento. E vai daí - por "distração" do seu
colega do CDS-PP - até Lamego ganhou, por uma unha negra, é certo, e só foi pena o desmanchaprazeres do Carneiro, imolado em Castro Daire, estragar-lhe o ridente e imparável score.
Logo as trombetas soaram pelos ares propagueando a magna vitória do timoneiro das massas rosa. O
melhor resultado de sempre no distrito foi por aquelas mãos tricotado. Ademais, com a virtuosa
liderança do recém-amado António Costa, o Eldorado estava à vista.
E porém, na frieza objectiva dos números, a bota não bate co'a perdigota. Salvaguardando os
excelentes resultados de Cinfães, com Mourisco e Mangualde, onde João Azevedo e Marco Almeida
também fizeram História, alardear e elencar o totum-êxito de Lamego, câmara falida pelo cessante
Francisco Lopes, sem dinheiro para mandar tocar um cego pobre, o resultado de 3 PS e 2+2 da
oposição não augura uma governação bonançosa, nem é sinal de tempos auspiciosos.
Entretanto, estribado neste clamor de sucesso cujas ondas ainda zunem no ar, Borges prepara o
terreno, tratando nos corredores esconsos da maquinação, de substituir na Concelhia viseense a
discreta líder Adelaide Modesto, diz-se que pelo seu "afilhado" e mano de um grande amigo de peito e
pugna, Gonçalo Ginestal. Este clã é formidável e se tanto tem dado à política local e nacional, muito
mais terá a dar no porvir. Tudo lutadores com espírito incansável de missão, propugnando por Viseu a
quem tanto bem têm feito, até ao fim do inquebrantável alento. Felizmente que há clãs assim, para
quem a causa pública se erige cimeira, como uma bandeira no alto dos Montes Hermínios.
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Mas escrevíamos sobre a frieza dos números. E que nos diz ela? Que o PS, afinal, nas 3 últimas
autárquicas, 2009 - 2013 e 2017, tem vindo a perder sucessiva e gradualmente votos. Como assim?
Vejamos
"Em termos nacionais e no distrito de Viseu o Partido Socialista registou nestas eleições autárquicas de
1 de outubro de 2107 os seus melhores resultados de sempre." - afirma Borges.
Mas, de facto, desde 2005 (máximo de votos do PS, ainda que com menos câmaras) até 2017, o PS
não sofria tanta perda de votos.
António Borges leu os números sem óculos de ver ao perto. Apenas com as lentes da oportunidade ou,
talvez, do oportunismo.
Aqui se deixam os resultados ao escrutínio do criterioso leitor, não deixando de dar os parabéns aos
esforçados autarcas que no terreno, eles sim, construíram os resultados.
Rua Direita
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PERFORMANCE RECRIA VIVÊNCIAS
DE HÁ 2000 ANOS NAS RUÍNAS
ROMANAS DA RAPOSEIRA
No próximo dia 7 de outubro, sábado, as Ruínas Romanas
da Raposeira, em Mangualde,
serão o palco de uma performance teatral. A atuação terá
lugar pelas 17h30 e a entrada é
livre.
A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal
de Mangualde e de João Paulo
Almeida/Instituto Politécnico
de Viseu, e conta com a parceria
da Arqueohoje. É produzida pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural do Pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
A performance teatral, cuja
encenação é da companhia de
teatro ZunZum, irá recriar vivências do tempo do Império
Romano por terras da Lusitânia,
de há cerca de 2000 anos.
Com esta ação, a organização pretende dar a conhecer
aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil e docente
daquela instituição de ensino
superior. "É, também, uma forma de colocar o património ao
dispor da comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e
proteção", sublinha a Câmara de
Mangualde.
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MAIORIAS REFORÇADAS E ALGUMAS SURPRESAS
MARCARAM A NOITE ELEITORAL NO DISTRITO DE VISEU

Em Tondeia, José António de Jesus garantiu confortavelmente a esperada vitoria do PSD na Câmara Municipal
Consumado o acto eleitoral
de 1 de Outubro, o distrito de
Viseu ficou mais «pintado a cor
de rosa», com o Partido
Socialista (PS) a igualar agora o
número de câmaras (I I) detidas
pelo PSD. Um equilíbrio a que
se juntam também algumas
surpresas. A maior veio de
Oliveira de Frades, onde os
social democratas perderam a
Câmara que governavam desde
I 976. E foi o antigo militante do
PSD, Paulo Ferreira, a vencer as
eleições sob o bandeira do «Nós
Cidadãos», sem no entanto
assegurar a maioria na Assembleia Municipal.
As câmaras de Lamego e São
João da Pesqueira, no norte do
distrito, também mudaram de
rumo. Neste último Município
foi o grupo de cidadãos «Pela
Nossa Terra», liderado pelo
advogado Manuel Cordeiro, que
mais votos obteve, acabando
também com o hegemonia do
PSD. Apoiado pelo PS c pelo
CDS-PP, o movimento tirou
partido, segundo o autarca agora
eleito, do "descontentamento
dos municipes", justificando assim uma candidatura que protagonizou "por um imperativo
de consciência face ao imobilismo" reinante.
O Partido Socialista regressa
ao poder em Lamego, um
concelho que nos últimos três
anos foi liderado pelo social
democrata Francisco Lopes.
Numa disputa «taco-a-taco»
entre o PSD e o CDS, que governavam a Câmara em coligação, o candidato socialista,
Angelo Moura, acabou por levar
a melhor, com o PS a garantir

três vereadores, contra dois do
PSD e dois do CDS-PP.
Em noite de surpresas,
Castro Daire foi também uma
delas. Desta feita com a coligação do PSD e CDS, liderada
por Paulo Almeida, a retirar o
poder ao socialista Fernando
Carneiro, que se candidatava a
um terceiro mandato.
Feitas as contas, das 24
câmaras do distrito de Viseu, o
PSD ficou com 1 I, o PS também
com 11, e os movimentos inde-

pendentes com duas.
"Em termos nacionais e no
distrito de Viseu o Partido
Socialista registou os seus
melhores resultados de sempre.
Ao invés, confirmam-se perdas
importantes da direita política,
particularmente do PSD, no
conjunto dos nossos vinte e
quatro concelhos", reagiu em
comunicado o presidente da
Federação Socialista, António
Borges.
O dirigente sublinha o facto

CONCELHO

PRESIDENTE

Armamar

João Paulo Fonseca

Carregai doSal

Rogério Abrantes

Castro Daire

Paulo Almeida

anfães
Lamego
Mangualde

de o PS ter agora "o maior número de presidentes e vereadores eleitos, o maior número de
vitórias nas assembleias municipais, e junta às suas onze presidências de câmara o contributo
de muitos simpatizantes e
militantes socialistas em S. João
da Pesqueira na vitória da candidatura independente naquele
concelho", conclui.
Com uma abstenção que
atingiu os 40,6% e com desfechos mais ou menos esperados, estão os concelhos de
Viseu, onde Almeida Henriques
reforçou uma votação que
confere ao PSD 6 mandatos
(mais um que há quatro anos),
contra três dos socialistas;
Tondela, onde o social democrata José António Jesus parte
para um segundo mandato
mantendo no executivo os cinco
elementos do PSD e com o PS a
garantir também os dois que já
detinha; Nelas, onde o socialista
Borges da Silva voltou a garantir
a maioria absoluta, alcançando
quatro dos sete mandatos no
Município; e Mangualde onde
os socialistas, liderados por João
Azevedo, garantiram quase 70%
dos votos, assegurando seis
lugares no executivo, contra um
do PSD.

PARTIDO

%

PSD

54,73

PS

47,95

PSD/CDS-PP

49,83

Armando Mourisco

PS

75,36

Ángelo Moura

PS

37,93

João Azevedo

P5

69,53

Moimenta da Beira

José Eduardo Ferreira

Mortágua
Nelas

José Júlio Norte
José Borges da Silva

PS

-

Oliveira de Frades

Paulo Ferreira

NC

4496

Penatva do Castelo

Francisoa Carvalho

PS

67,87

Penedono

Carlos Esteves
Manuel Garcez Trindade

PSD

56,21
' 47,42

Resende

P5

52,53

PSD

47,80

PS

Santa Comba Dão

Leonel Gouveia

São João da Pesqueira

Manuel Cordeiro

PNT
PS
PSD

PS

5827
54,09
61,01

São Pedro do Sul

Vítor Figueiredo

Sátão
Semancelhe

Paulo Santos
CariosSilva

PSD

47,63
71,92

Tabuaço

CarlosCarvalho

PSD

57,75

Tarouca

Valdemar Pereira

PSD

56,76

Tondela

José António Jesus

PSD

57,49

Vila Nova de Paiva

José Morgado

PS

57,67

Viseu
Vouzela

António Almeida Henriques

PSD

51,74

Rui Ladeira

PSD

62,21

Página 77

A78

ID: 71613982

05-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 20,00 x 11,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

NOVA ZONA EMPRESARIAL AVANÇA EM FAGILDE
- INVESTIMENTO DE 4 MILHÕES REFORÇA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL EM MANGUALDE
A CCDR Centro - Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
aprovou o financiamento para
uma nova Zona Empresarial em
Mangualde, que irá nascer perto
da A25. O protocolo foi assinado
entre o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e a presidente da
CCDR Centro, Ana Abrunhosa.
"Vamos ser muito rápidos na
criação daquele espaço, porque
Mangualde tem tido uma
procura enorme de investidores.
Estamos esperançados que os
próximos anos sejam de grande
investimento privado", garante
João Azevedo.
Trata-se de um investimento
municipal de cerca de quatro
milhões de euros e, nesta pri-

meira fase, o projeto vai contar
com uma área de 45 hectares,
mas a intenção do município de
Mangualde é no futuro alargar a
oferta de espaço.

João Azevedo sublinha ainda que o objetivo passa por dotar
a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias, não esquecendo as pre-

ocupações ambientais, de conforto ao investimento e resposta
social aos operários. "Queremos olhar para aquela zona
como uma nova zona diferente,
ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por
quem trabalha", afirma o autarca
Mangualde tem 4 zonas
industriais (Lavandeira, Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia
de Quintela de Azurara). Por
isso o edil mangualdense destaca que "esta é mais uma grande
oportunidade que Mangualde
vai ter para o desenvolvimento
económico. Os poios atuais têm
muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor
Municipal, que queremos
manter com grande dignidade",
conclui João Azevedo.
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HENRIQUE MONTEIRO
InrealLsta

INFELIZ Só NA TERRA
ONDE VOTO
As eleições autárquicas de domingo
deixaram-me um travo amargo. Mas
não na terra das minhas gentes, 'la
tierra de mis mayores' como escreveu
esse poeta andaluz admirável que foi
António Machado.
O problema está no Concelho e na
Freguesia onde voto: Oeiras e União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo (embora seja adepto de menos autarquias,
este nome devia ser revisto; podia ser
só Algés, que eu não me importava e
sempre é mais conhecida como terra).
Aqui, como em todas as freguesias e
no concelho, que dizem ser o mais letrado e o com maior rendimento per
capita do país, ganhou um homem
de cujo currículo faz parte o cadastro.
Já esteve preso — e se é certo que já
cumpriu a pena, manda a verdade
dizer que é igualmente certo que a
política tem de ser mais ética e que os
políticos não se podem reger apenas
pelo imperativo cumprimento da lei,
mas igualmente por critérios estritos
de seriedade.
Já no distrito de Viseu, e embora não
conheça todas as realidades, nem de
perto nem de longe, verifico que das
24 Câmaras o PSD ficou com 11 e o
PS com outras 11, sendo que o Nós
Cidadãos ganhou urna e um grupo
de independentes outra. Já era tempo
de não nos chamarem 'cavaquistão'.
Na verdade, é um distrito pluraL
Gostava, entretanto, de dar público
testemunho daqueles autarcas cujo
trabalho conheço e com quem tenho
convivido pessoalmente. Todos se
recandidataram e todos ganharam.
Por partidos diferentes, é certo, mas
estou em crer que ganharam por boas
razões. Desde logo, António Almeida
Henrlques (PSD), em Viseu, a terra
do meu pai. Depois. João Morgado
(PS), de Vila Nova de Paiva, a terra de
todos os meus avós. E ainda o meu
amigo João Azevedo (PS), em Mangualde e os aquilinistas (tal como
Morgado) Carlos Santiago (PSD),
em Sernancelhe e José Ferreira (PS)
em Moimenta. Corno se vê não é
necessário, nem condição indispensável, ser de um determinado
partido para se agradar aos povos
do concelho e menos ainda para me
agradarem a mim. A todos endereço
os parabéns, que são extensivos aos
que eles derrotaram e tentaram,
seguramente, o melhor. Porém>
como não faz parte da minha índole
ser hipócrita, digo que acaso votasse
num destes concelhos, fá-to-ia como
fizeram as respetivas maiorias. Bem
hajam!
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?? Tome duche em vez de banho de imersão. ?? Feche a torneira enquanto se ensaboa no banho. ??
Feche a torneira enquanto lava os dentes. Use um copo com água para bochechar. &#
?? Tome duche em vez de banho de imersão.
?? Feche a torneira enquanto se ensaboa no banho.
?? Feche a torneira enquanto lava os dentes. Use um copo com água para bochechar.
?? Prefira autoclismos com duplo depósito, em que pode selecionar descargas maiores
ou mais pequenas.
?? Utilize a máquina da roupa e da louça apenas quando estiverem cheias.
?? Antes de lavar a loiça, coloque as peças mais sujas de molho.
?? Evite lavar o carro com a mangueira sempre aberta. Prefira o balde e a esponja, recorrendo à
mangueira apenas para enxaguar a viatura.
?? Esteja atento às fugas. Mantenha as torneiras e canalizações em bom estado para evitar
desperdícios de água.
?? Evite regar o jardim com água da rede pública
?? Coloque um reservatório para água no seu jardim, onde poderá armazenar água da chuva para
outras utilizações.
?? Limpe os pavimentos exteriores a seco, optando por varrer em vez de lavar.
7 Outubro, 2017
José Silva
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Mangualde vai ter nova zona empresarial junto à A25
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08 de Outubro de 2017
O concelho de Mangualde vai ter uma nova zona empresarial perto da autoestrada A25, um
investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou a autarquia.
O financiamento do projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
"Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura
enorme de investidores. Estamos esperançados de que os próximos anos sejam de grande
investimento privado", disse o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), que foi
reeleito nas autárquicas de domingo.
Numa primeira fase, a nova zona empresarial de Mangualde terá uma área de 45 hectares, mas a
intenção do município é a de que, no futuro, seja alargada a oferta de espaço.
"O nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as infraestruturas necessárias,
não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto e resposta social aos operários", referiu o
autarca.
João Azevedo explicou que o objetivo é ter "uma nova zona diferente, ligada à modernidade e ao
respeito por quem investe e por quem trabalha".
Atualmente, o concelho de Mangualde tem quatro zonas industriais, nomeadamente Lavandeira,
Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara.
Para o autarca socialista, "esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o
desenvolvimento económico".
"Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor Municipal, que
queremos manter com grande dignidade", acrescentou.
Record TV com Lusa | 08 de Outubro de 2017
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O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde incentiva os jovens do
concelho, entre os 18 e os 29 anos, que não estejam a estudar nem a trabalhar, a candidatar-se ao
programa "Empreende Já" e alerta os empreendedores do concelho para o alargamento do prazo de
candidatura ao Vale Incubação, até 30 de novembro
Esta medida da Garantia Jovem é promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e
procura ajudar os jovens a criar o seu posto de trabalho. As candidaturas para a segunda edição do
programa decorrem de 18 de setembro a 30 de novembro. O empreendedorismo jovem é uma das
apostas do CIDEM e o programa "Empreende Já" é uma das medidas nacionais que vai ao encontro
dos objetivos do centro mangualdense. Esta iniciativa tem como objetivo apoiar a criação e o
desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, bem como a criação de postos de
trabalho, por e para jovens.
A segunda edição inclui uma primeira ação de apoio ao desenvolvimento de projetos, centrada na
aquisição de competências por parte dos jovens. Os jovens que passarem à fase seguinte, vão contar
com uma segunda ação de apoio à sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho, criados ao
abrigo do programa, resultantes de projetos desenvolvidos na primeira ação. Os candidatos têm de
desenvolver uma ideia ou projeto e efetuar o registo no site do programa (eja.juventude.gov.pt).
O Sistema de Incentivos "Vale incubação" enquadra-se no Programa Startup Portugal e destina-se a
apoiar Micro e Pequenas Empresas com menos de um ano, de qualquer atividade económica.
Promover o empreendedorismo qualificado e criativo é o objetivo do Vale Incubação, que pretende
favorecer a emergência de novas oportunidades de negócio e o nascimento de mais empresas, em
particular nas áreas criativas, inovadoras e tecnológicas. Mais informações em http://www.pocicompete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2017.
09 Outubro 2017 | por VerPortugal
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Os concelhos de Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas podem ficar sem água na rede de
abastecimento se não chover nas próximas semanas.
Declarações de Almeida Henriques, presidente da CM de Viseu; João Azevedo, presidente da CM de
Mangualde.
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Mirtilos: fileira debate setor e oportunidades no país
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Nos dias 3 e 4 de novembro o mundo dos Mirtilos reúne-se em Mangualde, na VII edição do Encontro
Nacional de Produtores de Mirtilo, organizado pela COAPE - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores
de Mangualde.
O evento decorre no centro paroquial de Mangualde. A revista AGROTEC é media partner do certame.
Na sessão de abertura, marcada para as 9h00 do dia 3, estará o presidente da Cooperativa
Agropecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE), Rui Costa, o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, e o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.
A primeira conferência será sobre fertilização convencional e biológica por Bernadine C. Strik (Oregon
State University - Estados Unidos da América), seguindo-se uma conferência sobre fertilização por
Alejandro de las Casas (Compo Expert - Espanha). Olivier Coste da Fall Creek falará sobre os mirtilos
em Portugal: oportunidades e o papel do melhoramento.
Na sessão da tarde várias instituições falam dos apoios disponíveis e imprescindíveis para os
produtores, haverá um mostra do panorama atual da fileira em Portugal e quatro produtores de várias
regiões reúnem-se em mesa redonda para falarem e discutirem sobre as suas experiências,
partilhando com os presentes valiosos conhecimentos.
A fitossanidade será também abordada pela eng. Vanda Bastista e Gisela Chicau, ficando a última
conferência a cargo de Gianluca Savini e Rui Costa da COAPE que falarão da importância do
cooperativismo.
O segundo dia começa com a importância da certificação na comercialização da fruta com Maria João
Ribeiro e António Mantas. Às 9h30 decorre um dos momentos mais importantes deste encontro, pela
primeira vez em Portugal, Bernadine C. Strik, referência mundial da área dos mirtilos, dará uma aula
teórica sobre a poda desta planta e uma aula prática onde demonstrará ao vivo e em plantas
verdadeiras como realizar a poda nas diferentes variedades de mirtilos presentes no nosso País.
Programa
3 de novembro, sexta-feira
08:30 Receção
09:00 Sessão de Abertura com:
- Presidente da COAPE, Rui Costa
- Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo
- Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos
09:30 Fertilização Convencional e Biológica Bernadine C. Strik (Oregon State University - Estados
Unidos da América)
11:00 Coffee Break
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11:15 Fertilização - Alejandro de las Casas (Compo Expert - Espanha)
11:45 Enraizantes/Aminoácidos Alejandre Gonzalez (Kimitec Espanha)
12:15 Mirtilos em Portugal: Oportunidades e o papel do melhoramento Olivier Coste (Fall Creek Espanha)
12:45 Almoço
14:15 Linhas de apoio a projetos agrícolas Santander e Agrogarante
14:45 Panorama atual dos frutos vermelhos em Portugal DRAPC
15:00 Mesa Redonda Produtores de frutos vermelhos de várias regiões falam sobre as oportunidades e
desafios com que se deparam.
16:15 Coffee Break
16:30 Fitossanidade Vanda Batista (DRAPCentro) e Gisela Chicau (DRAPNorte) Portugal
17:00 Cooperativismo GianLuca Savini (Sant'Orsola Società Cooperativa Agricola - Itália) e Rui Costa
(COAPE - Portugal)
17:40 Encerramento
4 de novembro, sábado
08:30 Receção
09:00 A importância da certificação na comercialização da fruta Maria João Ribeiro (QBeiras) e António
Mantas (Sativa)
09:30 Apresentação teórica de técnicas de poda em Mirtilos Bernadine C. Strik
10:00 Aula prática de poda em diferentes variedades de Mirtilos Bernadine C. Strik
12:00 Coffee Break
12:30 Encerramento
Saiba mais aqui:
Mangualde recebe VII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo
10 outubro 2017, terça-feira
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"Cidadão esclarecido, Consumidor precavido - Serviços Públicos Essenciais" em
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O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolhe no próximo dia 18 de outubro a sessão de
esclarecimento "Cidadão esclarecido, Consumidor precavido - Serviços Públicos Essenciais". O
encontro, de entrada livre, terá lugar pelas 14h30 e conta com o Professor Mário Frota como orador.
A sessão, organizada pela Associação Portuguesa de Direito do Consumidor com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, integra o Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores 2016.
10 Outubro, 2017
José Silva
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CIDEM promove o empreendedorismo em Mangualde
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O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde incentiva os jovens do
concelho, entre os 18 e os 29 anos, que não estejam a estudar nem a trabalhar, a candidatar-se ao
programa "Empreende Já" e alerta os empreendedores do concelho para o alargamento do prazo de
candidatura ao Vale Incubação, até 30 de novembro.
PROGRAMA "EMPREENDE JÁ"
Esta medida da Garantia Jovem é promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e
procura ajudar os jovens a criar o seu posto de trabalho. As candidaturas para a 2.ª edição do
programa decorrem de 18 de setembro a 30 de novembro. O empreendedorismo jovem é uma das
apostas do CIDEM e o programa "Empreende Já" é uma das medidas nacionais que vai ao encontro
dos objetivos do centro mangualdense. Esta iniciativa tem como objetivo apoiar a criação e o
desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, bem como a criação de postos de
trabalho, por e para jovens.
A 2.ª edição inclui uma primeira ação de apoio ao desenvolvimento de projetos, centrada na aquisição
de competências por parte dos jovens. Os jovens que passarem à fase seguinte, vão contar com uma
segunda ação de apoio à sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho, criados ao abrigo do
programa, resultantes de projetos desenvolvidos na primeira ação. Os candidatos têm de desenvolver
uma ideia ou projeto e efetuar o registo no site do programa (eja.juventude.gov.pt).
SISTEMA DE INCENTIVOS DÁ NOVAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES
O Sistema de Incentivos "Vale incubação" enquadra-se no Programa Startup Portugal e destina-se a
apoiar Micro e Pequenas Empresas com menos de um ano, de qualquer atividade económica.
Promover o empreendedorismo qualificado e criativo é o objetivo do Vale Incubação, que pretende
favorecer a emergência de novas oportunidades de negócio e o nascimento de mais empresas, em
particular nas áreas criativas, inovadoras e tecnológicas. Mais informações em http://www.pocicompete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2017.
9 Outubro, 2017
José Silva
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Mangualde aposta
no empreendedorismo
e na criação de emprego
Programa Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde incentiva jovens do concelho a candidatarem-se ao programa “Empreende Já”
D.R.

Numa medida da "Garantia Jovem", o programa "Empreende Já" é promovido pelo Instituto Português do Desporto
e Juventude e procura ajudar
os jovens, entre os 18 e os 29
anos, que não estejam a estudar nem a trabalhar, a criar o
seu posto de trabalho.
As candidaturas para a 2.ª
edição do programa decorrem
de 18 de Setembro a 30 de Novembro. O empreendedorismo jovem é uma das apostas
do CIDEM e o programa “Empreende Já” é uma das medidas nacionais que vai ao encontro dos objectivos do centro mangualdense. Esta iniciativa tem como objectivo apoiar
a criação e o desenvolvimento
de empresas e de entidades da
economia social, bem como a
criação de postos de trabalho,
por e para jovens.
A 2.ª edição inclui uma primeira acção de apoio ao desenvolvimento de projectos,
centrada na aquisição de competências por parte dos jovens.

Jovens de Mangualde têm no programa “Empreende Já” uma oportunidade para criarem emprego

Os jovens que passarem à fase
seguinte, vão contar com uma
segunda acção de apoio à sustentabilidade de entidades e de
postos de trabalho, criados ao
abrigo do programa, resultantes de projectos desenvolvidos
na primeira acção. Os candidatos têm de desenvolver uma
ideia ou projecto e efectuar o
registo no site do programa

(eja.juventude.gov.pt).
O CIDEM alerta, igualmente,
os empreendedores do concelho de Mangualde para o alargamento do prazo de candidatura ao "Vale Incubação",
um sistema de incentivos que
se enquadra no programa
Startup Portugal e que se destina a apoiar micro e pequenas
empresas com menos de um

ano, de qualquer actividade
económica. Promover o empreendedorismo qualificado e
criativo é o objectivo do "Vale
Incubação", que pretende favorecer a emergência de novas
oportunidades de negócio e o
nascimento de mais empresas
na região, em particular nas
áreas criativas, inovadoras e
tecnológicas. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

“Situação dramática” leva autarquia
a adoptar medidas de contenção
Em Penalva do Castelo | P7
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DIÁRIO Nº 5354 10 DE OUTUBRO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

Mangualde aposta na criação
de mais emprego Programas | P9

PJ DETEVE INCENDIÁRIO
REINCIDENTE EM TONDELA
Suspeito tem 52 anos e já cumpriu quatro anos de prisão pelo mesmo crime. Fogos ateados na noite de sexta-feira

Página 8
DR

Património de Viseu
recebe concertos
de música clássica
Evento | P5

Ana Nascimento
vence prova de
43 quilómetros
Atletismo | P15

Região Centro
reconhecida por
usar bem os fundos
Comissão Europeia | P10

Homem encontrado
carbonizado em
local de incêndio
Oleiros | P20

13 mil hectaresl
de área ardida nol
ldistrito de Viseul
E os incêndios continuam. Ontem, a situação mais dramática viveu-se em Nelas, na Lapa do Lobo. Páginas 3 e 20
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Autarquia sensibiliza
população para a
poupança de água
D.R.

Câmara de Mangualde aponta algumas dicas para poupar água

MANGUALDE A autarquia de
Mangualde, em virtude da seca
que se faz sentir na região e
dos fracos níveis de armazenamento de água na barragem
de Fagilde, que serve o concelho e ainda Nelas, Viseu e Penalva do Castelo, emitiu um
comunicado, na sua página de
facebook, a alertar a população
para a poupança da água.
Com o slogan “Água - um recurso essencial à vida”, a Câmara aponta várias formas de
poupar água, mas também
afirma que muitas delas dependem da população, deixando algumas dicas, tais como: tomar duche em vez de
banho de imersão; fechar a torneira enquanto se ensaboa no
banho; fechar a torneira enquanto se lava os dentes, usando um copo com água para

bochechar; prefirir autoclismos com duplo depósito, em
que se pode seleccionar descargas maiores ou mais pequenas; utilizar a máquina da
roupa e da louça apenas quando estiverem cheias; colocar,
antes de lavar a loiça, as peças
mais sujas de molho; evitar lavar o carro com a mangueira
sempre aberta; prefirir o balde
e a esponja, recorrendo à mangueira apenas para enxaguar
a viatura; estar atento às fugas;
manter as torneiras e canalizações em bom estado para evitar desperdícios de água; evitar
regar o jardim com água da rede pública; colocar um reservatório para água no jardim,
onde poderá armazenar água
da chuva; limpar os pavimentos exteriores a seco, optando
por varrer em vez de lavar. |
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Numa medida da "Garantia Jovem", o programa "Empre-ende Já" é promovido pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude e procura ajudar os jovens, entre os 18 e os 29 anos, que não
estejam a estudar nem a trabalhar, a criar o seu posto de trabalho.
As candidaturas para a 2.ª edição do programa decorrem de 18 de Setembro a 30 de Novembro. O
empreendedorismo jovem é uma das apostas do CIDEM e o programa "Empreende Já" é uma das
medidas nacionais que vai ao encontro dos objectivos do centro mangualdense.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde recebe o VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos
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Mangualde recebe o VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos
Posted by: Antonio Pacheco
9 de Outubro de 2017
52 Views
Mangualde acolhe, nos dias 3 e 4 de novembro, o VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos. O
evento, organizado pela COAPE, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde CRL em
parceria com a Câmara Municipal de Mangualde realiza-se no Centro Paroquial de Mangualde.
O cartaz é o mais internacional de sempre, com oradores vindos de Espanha, Itália e América do
Norte. Como já vem sendo hábito das edições anteriores, esta edição voltará a centrar o seu foco em
abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira. Serão abordadas problemáticas
associadas ao cultivo, comercialização e distribuição, não esquecendo nunca o estado da arte no
panorama mundial.
Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição em www.encontronacionalmirtilos.pt.
Por:MM
9 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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INVESTISENTO A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) aprovou
o financiamento para uma nova Zona Empresarial
em Mangualde, que irá nascer junto à A25. O protocolo assinado pelo autarca de Mangualde e a presi-
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dente da CCDRC - João Azevedo e Ana Abrunhosa,
respetivamente - aponta para um investimento
municipal de 4 milhões de euros. Numa 1 .° fase,
o projeto vai contar com uma área de 45 hectares,
mas o futuro passa por alargar a oferta de espaço.
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Regiões
MANGUALDE: Cidadão esclarecido, consumidor precavido
Por TVNelas - Outubro 10, 2017 0 2
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Mangualde acolhe sessão de esclarecimento:
"CIDADÃO ESCLARECIDO, CONSUMIDOR PRECAVIDO"
18 DE OUTUBRO, 14H30, AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolhe no próximo dia 18 de outubro a sessão de
esclarecimento "Cidadão esclarecido, Consumidor precavido - Serviços Públicos Essenciais". O
encontro, de entrada livre, terá lugar pelas 14h30 e conta com o Professor Mário Frota como orador.
A sessão, organizada pela Associação Portuguesa de Direito do Consumidor com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, integra o Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores 2016.
TAGSdestaquesMangualde
COMPARTILHAR
Facebook
Twitter
tweet Artigo anteriorGALERIA: Fotos Motonáutica F2 TVNelas
Outubro 10, 2017
TVNelas
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‘Cidadão Esclarecido,
Consumidor Precavido’
MANGUALDE No próximo
dia 18 de Outubro, pelas 14h30,
Mangualde vai acolher uma
sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Cidadão
esclarecido, Consumidor precavido – Serviços Públicos Essenciais”, no Auditório da Câmara Municipal.
O encontro, de entrada livre,
conta com o presidente da Associação Portuguesa de Direito
do Consumidor (APDC), Mário
Frota, como orador.
A sessão, organizada pela
APDC, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, in-

Mário Frota

tegra o Projecto apoiado pelo
Fundo para a Promoção dos
Direitos dos Consumidores
2016. |
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Mário Frota em Mangualde a esclarecer consumidores
Posted by: Antonio Pacheco
11 de Outubro de 2017
30 Views
Vai acontecer no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde , no próximo dia 18 de outubro a
sessão de esclarecimento "Cidadão esclarecido, Consumidor precavido - Serviços Públicos Essenciais".
O encontro, de entrada livre, terá lugar pelas 14h30 e conta com o Professor Mário Frota como orador.
A sessão, organizada pela Associação Portuguesa de Direito do Consumidor com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, integra o Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores 2016.
Por:MM
11 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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Dia Internacional do Cinema de Animação assinalado em Mangualde com diversas
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Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que se comemora a 28 de outubro, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove a iniciativa "Aprender em Festa",
em parceria com o Cine Clube de Viseu. Haverá sessões de cinema dirigidas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de outubro (quinta e sexta-feira), e aos alunos do Ensino Secundário,
a 30 e 31 de outubro (segunda e terça-feira).
Centenas de cidades por todo o mundo dedicam o mês de outubro à animação. Mangualde faz parte
desse conjunto e, no final do mês, o Cinema de Animação vai ser a vertente cultural em destaque no
concelho.
Os mais novos vão poder assistir a curtas-metragens de vários realizadores, feitas entre 2014 e 2017,
numa parceria com a Casa da Animação. As sessões têm a duração de 55 minutos e incluem histórias
animadas, de lirismo e fantasia. O programa conta com filmes feitos, na sua maioria, com recurso ao
desenho animado, demonstrando a diversidade de formas e ritmos que a técnica permite e a
capacidade que o cinema de animação tem de construir histórias e criar personagens sem
constrangimentos do que é real.
Os filmes escolhidos para os alunos do 1.º Ciclo têm em atenção as exigências percetivas dos mais
novos, intensificando a experiência de ver cinema, contribuindo para uma maior proximidade afetiva
com as artes visuais e o desenvolvimento de várias competências criativas.
Já os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir ao filme "Paula Rego Histórias & Segredos",
realizado por Nick Willing, no Reino Unido, em 2017. Com a duração de 92 minutos, a longametragem revela pela primeira vez Paula Rego, mãe do cineasta. Conhecida por ser muito ciosa da
sua privacidade, surpreende o seu filho com histórias e segredos da sua vida excecional. O resultado é
um filme frontal, descomplexado e desconcertante, sem precisar, para isso, de recorrer a mais do que
o que tem à sua frente: uma câmara, uma pessoa que conta histórias, uma imagem fixa que se abre a
mil leituras.
A participação nas sessões tem um custo de 1EUR por aluno.
12 Outubro, 2017
José Silva

Página 97

A98

ID: 71681653

12-10-2017

CARTAZ
EVENTOS
Viseu
Teatro Viriato: ‘Teatro das Compras’, 12 a 14 de
outubro; Museu Almeida Moreira e Paços do Concelho: Concerto de quarteto de cordas no âmbito do
projeto Ópera no Património, quinta-feira, 12 de outubro, 16h e 18h; Expocenter: Feira de Noivos, sábado
e domingo, 14 e 15 de outubro, 15h. Exposição, animação e desfiles.
Tondela
Novo Ciclo da ACERT: Peça de teatro ‘Sítio’ da
Companhia da Chanca. O retrato do interior desertificado e envelhecido, sexta-feira, 13 de outubro, 21h45.
Sátão
Casa da Cultura: Lançamento do livro ‘O Encantador de Pássaros’, do autor José Carlos Rocha, vencedor do Prémio Literário 2016 ‘Cónego Albano Martins
de Sousa’, 14 de outubro, às 16h.
S. Pedro do Sul
Cineteatro Jaime Gralheiro: I Ciclo de Teatro:
sábado, 14 de outubro, às 21h30, ‘A Farsa do Advogado Pathelin’ do Cénico – Grupo de Teatro Popular
de S. Pedro do Sul; domingo, 15 de outubro, às 15h30,
‘Um Urso com Poucos Miolos’ de Trigo Limpo Teatro
ACERT.

Meio: Imprensa

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 19,29 x 34,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

cipantes no concurso de Fotografia ‘Património Ambiental da Serra da Estrela’ promovido pelo CISE, do
qual foi vencedor Pedro Ribeiro com a fotografia ‘Luz
Divina’ relacionada com a prática da Transumância.
	Oliveira de frades
Museu Municipal: Exposição de fotografia ‘A
criança sob o olhar de Eduardo Teixeira Pinto’. Retrato
das crianças dos anos 50, 60 e 70 do século XX nas
aldeias mais isoladas da Serra do Marão. Até final de
outubro.

CINEMA
Viseu
Auditório do IPDJ: Cine Clube de Viseu/Ciclo
‘Retratos’. Terça-feira 10 de outubro, 21h30, filme ‘Mãe
Rosa’, de Brillante Mendonza
Sátão
Casa da Cultura: ‘Pirata das Caraíbas’, sábado, 14
outubro, 21h.
EXPOSIÇÕES
Viseu
Quinta da Cruz: Exposição de fotografia de
Eduardo Ferrão ‘Mwatho Muno Beira – Moçambique’. Até 28 de dezembro; Teatro Viriato: Exposição
de fotografias de Carlos Fernandes ‘Menos 21’, de 14
de setembro a 22 de dezembro. Retrato do trabalho de
quatro coreógrafos da dança contemporânea; Silgueiros: Exposição ‘Fragmentos’ do pintor e escultor Paulo
Neves, restaurante Mesa de Lemos, até 8 de outubro;
Museu Almeida Moreira: Exposição ‘Terra Alma’
de Elsa Rebelo, até 25 março; Museu Nacional Grão
Vasco: Exposição ‘Olhares Viajantes – O Tempo e o
Espaço de memórias’. Inaugurada esta quinta-feira, às
18h30, para ver até 5 de novembro.
Mangualde
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição de pintura ‘Património Cultural Edificado de
Mangualde – Uma Visão Artística’, da autoria do pintor Aires dos Santos, até 17 de novembro.
	Sátão
Casa da Cultura: Exposição de artesanato de Maria Olívia Amaro, até 31 de outubro.
Tondela
Museu do Caramulo: Exposição ‘Ferrari: 70 anos
de Paixão Motorizada, já visitada por mais de 12.000
pessoas em pouco mais de dois meses. Até 29 de Outubro.
Carregal do Sal
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria:
Exposição de desenho da ilustradora Maria Keil, falecida em 2012, com 97 anos. Até 31 de outubro.
Seia
Centro de Interpretação da Serra da Estrela
(CISE): Exposição de fotografias vencedoras e parti-
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Não se pode esperar que chova
Já todos tínhamos esquecido as consequências da seca
vivida em 2005, mas ela está aí
novamente e, avançam alguns
especialistas, ainda mais severa que há 12 anos. Oitenta por
cento do território nacional
está em seca severa e extrema.
Todos concordam que é preciso tomar consciência da necessidade de fazer um consumo
eficiente, mas para isso é necessário criar estratégias e estabelecer parâmetros para que dentro de um mês as torneiras não
deixem de verter água, para
que as empresas não deixem de
laborar, para que o comércio e
o turismo não sofram as consequências que todos temem.
As câmaras municipais são
quem está a tomar medidas
imediatas e quem está a criar
planos ‘b’ para o caso de a água
acabar nas barragens. Mas os
presidentes das autarquias alertam que esses planos têm que
ser concertados com o Governo até porque envolvem verbas
avultadas para os orçamentos
municipais. No triângulo devem estar também a população
e as empresas ainda pouco sensibilizadas para a importância
de não desperdiçarem água.
Não há memória da barragem de Fagilde tão vazia. A
albufeira, está com 20% da sua
capacidade de armazenamento, ou seja, “está a bater no fundo” e as imagens retiradas no
local falam por si. Se não chover vai ou não haver água para
consumir nas torneiras das
nossas casas a partir de meados
de novembro? Havendo água
servida através de mecanismos alternativos de abastecimento dos reservatórios terá a
mesma qualidade? Que custos
tem tudo isto para o utilizador?
As questões estão em cima da
mesa.

Caso falte a água em Fagilde as câmaras vão ter de
acelerar a reativação de furos
e ir buscar água a outros reservatórios para o reforço dos
depósitos através do transporte em camiões cisterna. “Isto é
uma indústria, porque é uma
operação muito cara e não se
pode refletir na fatura dos consumidores”, sublinha a Câmara
de Viseu. Mas esta é a primeira
medida do plano ‘b’ para garantir água aos consumidores.
No entanto, não está posta de
parte a limitação de horários
como já está a acontecer em
outras zonas do país: “Não há
uma decisão tomada, mas é um
cenário que tem de ser posto
em cima da mesa”. Já quanto à
qualidade da água que chega
ao consumidor admite-se que
tenha perdas devido ao lugar
onde é feita a captação quase
no leito.
Em Viseu, o depósito da
serra da Muna está a ser reforçado com o recurso à tal “solução precário” do camião cisterna e prevesse que se repita em
outros casos. A autarquia diz
estar a trabalhar nesse plano
para o caso de não chover até
novembro, mas exige da parte
do Governo colaboração - estando já agendada uma vinda
do secretário de Estado do
Ambiente ao concelho - e pede
à população que “faça parte da
solução sobretudo criando o
seu plano de racionalização”,
em casa, nas empresas, nos hotéis e restaurantes.
Em Mangualde “ainda não
há falta de água, mas pode vir
a faltar” reconhece a Câmara
Municipal, que está a incentivar
a população para o “consumo
eficiente”. Há cerca de quatro
meses, a autarquia tomou um
conjunto de medidas, desde a
diminuição do período e vezes

de rega dos jardins públicos
da cidade em 50% à reativação
de furos de água não tratada
para rega de jardins, estádio
municipal e abastecimento aos
bombeiros para combate aos
incêndios florestais. Adquiriu
um camião cisterna de 15.000
litros, reforçou piquetes de primeira intervenção a ruturas de
água, entre outras medidas.
“As medidas implicaram um
esforço financeiro da autarquia
a rondar os 150 mil euros para
mitigar as perdas e fugas de
água no imediato, porque no
imediato se pretendia efeitos”,
avança a Câmara de Mangualde em comunicado, mas deixa
um alerta. “Se não chover, o
problema vai-se agudizar, por
mais medidas que sejam tomadas podendo levar a curto
prazo à racionalização da água
para consumo púbico, algo que
foi sempre considerado como
última opção”.
A Câmara de Nelas apelou
à moderação do consumo de
água neste “período de seca
excecional”. Numa informação
colocada no sítio da Internet
da autarquia e divulgada à comunicação social, o município
refere que, juntamente com as
câmaras de Viseu, Mangualde e
Penalva do Castelo e o Governo “se estão a promover todas
as medidas necessárias a minimizar as consequências de falta
de água”. O mesmo pedido à
população veio da autarquia de
Penalva do Castelo.
PENSAR NO
ARMAZENAMENTO
A LONGO PRAZO
As medidas de curto prazo tem sido o trabalho das
autárquicas, salvaguardando
que este bem básico não falte
às pessoas, mas os entendidos

na matéria são unanimes em
acautelar que o problema tem
que ser pensado a médio e a
longo prazo até porque a região
de Viseu vai buscar a água para
consumir a outras albufeiras
que algumas com a sua capacidade nos mínimos históricos.
A Câmara de Viseu defende
a urgência em “acelerar o projeto” que vai garantir o aumento da capacidade da barragem
de Fagilde. Sendo propriedade
do Estado, a autarquia viseense
propõe que seja ela a fazer as
obras e depois o Estado abata
o valor gasto nas rendas que a
câmara paga todos os meses.
“Ainda não houve uma resposta do Governo, mas espera-se
que seja breve, porque podíamos estar agora mais tranquilos”, sublinha.
Visto o problema fora desta
crise de seca, o abastecimento
de água a Viseu e aos municípios envolventes é um problema que carece de uma solução.
A construção da barragem das
Maeiras, no rio Vouga, será
“ideal”, mas está longe de ser
concretizada. Os autarcas dos
concelhos envolvidos têm vindo a colocar o tema na ordem

do dia. O autarca de Viseu,
Almeida Henriques, um dos
impulsionadores desta ideia,
diz que com esta barragem, a
construir no Vouga, os municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão,
São Pedro do Sul, Vila Nova de
Paiva e Vouzela poderão ficar,
a nível de abastecimento de
água, “com o problema resolvido para 30 anos”.
Os municípios vizinhos
celebraram em setembro um
acordo para a constituição de
uma empresa intermunicipal
de abastecimento de água e
saneamento. O acordo e constituição da Águas de Viseu –
Empresa Intermunicipal permitirá que, até ao final do ano,
as oito autárquicas apresentem
em conjunto uma candidatura a fundos comunitários com
soluções para o problema da
escassez da água. Na candidatura que irá ser apresentada
está pensado o aumento da capacidade de produção da barragem de Fagilde, a construção
da futura barragem do Vouga e
a sua exploração eficiente e integrada.
EA

Página 99

A100

"Aprender em Festa" no dia do Cinema de Animação em Mangualde
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Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que se comemora a 28 de outubro, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove a iniciativa "Aprender em Festa",
em parceria com o Cine Clube de Viseu. Haverá sessões de cinema dirigidas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de outubro (quinta e sexta-feira), e aos alunos do Ensino Secundário,
a 30 e 31 de outubro (segunda e terça-feira).
Centenas de cidades por todo o mundo dedicam o mês de outubro à animação. Mangualde faz parte
desse conjunto e, no final do mês, o Cinema de Animação vai ser a vertente cultural em destaque no
concelho.
Os mais novos vão poder assistir a curtas-metragens de vários realizadores, feitas entre 2014 e 2017,
numa parceria com a Casa da Animação. As sessões têm a duração de 55 minutos e incluem histórias
animadas, de lirismo e fantasia. O programa conta com filmes feitos, na sua maioria, com recurso ao
desenho animado, demonstrando a diversidade de formas e ritmos que a técnica permite e a
capacidade que o cinema de animação tem de construir histórias e criar personagens sem
constrangimentos do que é real.
Os filmes escolhidos para os alunos do 1.º Ciclo têm em atenção as exigências percetivas dos mais
novos, intensificando a experiência de ver cinema, contribuindo para uma maior proximidade afetiva
com as artes visuais e o desenvolvimento de várias competências criativas.
Já os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir ao filme "Paula Rego Histórias & Segredos",
realizado por Nick Willing, no Reino Unido, em 2017. Com a duração de 92 minutos, a longametragem revela pela primeira vez Paula Rego, mãe do cineasta. Conhecida por ser muito ciosa da
sua privacidade, surpreende o seu filho com histórias e segredos da sua vida excecional. O resultado é
um filme frontal, descomplexado e desconcertante, sem precisar, para isso, de recorrer a mais do que
o que tem à sua frente: uma câmara, uma pessoa que conta histórias, uma imagem fixa que se abre a
mil leituras.
A participação nas sessões tem um custo de 1EUR por aluno.
12 de Outubro de 2017
Redacção
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA REGRESSA A MANGUALDE
Quadros
retratam
o
Património Cultural Edificado sob uma visão artística.
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai acolher
a exposição de pintura
"Património Cultural Edificado de Mangualde — Uma
Visão Artistica", que poderá
ser visitada entre os dias 10
de outubro e 17 de novembro. Os quadros são da autoria do pintor Aires dos
Santos e as respetivas descrições foram escritas por
António Tavares.
As obras de arte retratam
monumentos religiosos e
históricos, como é o caso da
Igreja da Misericórdia, do
Real Mosteiro de St.@ Maria
de Maceira Dão, da Igreja N.

Sr.@ do Castelo, da Capela do
Rebelo, do Palácio dos Condes de Anadia, do Solar de
Almeidinha, da Casa dos
Faro, da Casa dos Condes de
Mangualde, da Ermida de N.
de Cervães e da Casa da
Orca.
Esta coleção de quadros,
que pertence à Santa Casa
da Misericórdia de Mangualde, volta agora a ser exibida pela sua importância
cultural, depois de ter estado patente ao publico,
entre os dias 18 e 26 de
março deste ano, na sala de
exposições da Igreja da Misericórdia, no âmbito das
comemorações do 4042
aniversário daquela histórica
instituição.
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Tomada de posse CM de Mangualde amanhã Sábado pelas 18h30
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No próximo sábado, 14 de outubro, realiza-se a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos
do município de Mangualde, para o quadriénio 2017/2021. A sessão pública da tomada de posse está
agendada para as 18h30, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
Tomará posse o executivo liderado por João Azevedo e a Assembleia Municipal liderada por Leonor
Pais, assim como mais seis Vereadores - cinco do PS e um do PSD.
13 Outubro, 2017
José Silva
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Mangualde."Leituras Enfeitiçadas" no Halloween
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No dia 31 de outubro (terça-feira), Mangualde volta a celebrar o Halloween com mais uma edição de
"Leituras Enfeitiçadas". Sob o mote "Contos e lendas tradicionais associados a Mangualde", integra o
projeto "Sextas da Lua" de outubro e vão invadir a cidade a partir das 20:30, com concentração no
Largo Dr. Couto. A iniciativa é organizada pela autarquia mangualdense através da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.
O programa começa com uma Caminhada Enfeitiçada pelas ruas mangualdenses, até à Biblioteca
Municipal, onde haverá performances e leituras que se aliam a divertidas imagens de bruxas e
abóboras tornando a noite ainda mais mágica. Depois, serão reinterpretados lendas, costumes e
tradições relacionados com Mangualde, pela Zunzum, uma Associação Cultural sediada em Viseu. Esta
uma organização sem fins lucrativos tem como objetivo abraçar a cultura como saúde pública,
levando-a a mais públicos. A Zunzum pretende tornar-se no principal palco de criação de produtos
culturais e de trabalho de novos artistas em Viseu.
Tal como nas edições passadas contaremos com o apoio de alguns parceiros da comunidade, tais
como os Escuteiros, Agrupamento de Escolas, entre outros.
13 Outubro, 2017
José Silva
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Passeios de Domingo | e-cultura
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Visitas de (re)descoberta do país. Aos fins-de-semana, mediante inscrição
14 Out a6 Dez
Vários locais
4º TRIMESTRE 2017[1] Rota do Café e dos Cafés de Lisboa
Sábado, 14 de outubro
Gosta de café?
Venha connosco para conhecer outras pessoas que gostam do aroma e do sabor do café e percorrer os
melhores cafés de Lisboa. Visitaremos alguns dos cafés mais emblemáticos e cosmopolitas da capital e
entraremos nas casas especializadas de comércio de café e chá que ainda fazem parte da corpografia
e da experiência urbana.
Já Almeida Garrett desafiava.."Fazem ideia do que é o café do Cartaxo? Não fazem. Se não viajam,
não saem, se não veem mundo esta gente de Lisboa! E passam a sua vida entre o Chiado, a rua do
Oiro e o teatro de S. Carlos, como hão-de alargar a esfera de seus conhecimentos, desenvolver o
espírito, chegar à altura do século? (.) O café é uma das feições mais características de uma terra. O
viajante experimentado e fino chega a qualquer parte, entra no café, observa-o, examina-o, estuda-o,
e tem conhecido o país em que está, o seu governo, as suas leis, os seus costumes, a sua religião"
(Viagens na Minha Terra, cap. VII).
GUIA: Helena Gonçalves Pinto
HORÁRIO: 10h15
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Martinho da Arcada, Praça do Comércio
[2] Ciclo Escritores - Eugénio de Andrade
Fundão
Sábado, 21 de outubro
Com o nome de José Fontinhas, nasceu o poeta Eugénio de Andrade na aldeia de Póvoa de Atalaia,
concelho de Fundão, a 10 de janeiro de 1923. Como o próprio disse numa das suas entrevistas: "Devo
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ao céu camponês da minha infância esse princípio de paixão que me leva a procurar nas palavras o
rumor do mundo". E quando o questionaram relativamente à terra que o vira nascer, respondeu que
devia quase tudo: "Minha mãe, a terra, a água, o sol, o vento. E também o espanto. E ainda a
melancolia, que é a outra face do fervor". O poeta delineou a geografia afetiva da sua poesia: "Agora
os nomes que martelam o sono, / turvos ou roídos da poeira: / Póvoa, Castelo Novo, Alpedrinha, /
Orca, Atalaia, nomes porosos da sede, onde a semente do homem / é triste mesmo quando brilha".
Respeitando as palavras, o nosso roteiro coincide com as terras, paisagens e costumes que
decididamente marcaram a obra eugeniana e vamos poder visitar a Casa da Poesia Eugénio de
Andrade.
GUIAS: Paula Oleiro e Câmara Municipal do Fundão
HORÁRIO: 7h45 (o comboio parte às 8h15)
DURAÇÃO: dia inteiro
LIMITE: 35 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Estação de Santa Apolónia
Transporte; almoço
[3] Exposição "Mar Mineral" Museu Nacional de História Natural e da Ciência
Domingo, 22 de outubro
Estaremos dispostos a viver sem telemóvel, computador, pomadas antivirais ou boa parte dos
tratamentos anticancerígenos? E até turbinas eólicas e outras energias verdes? Se não, então a curto
prazo o mundo terá de iniciar uma nova exploração oceânica, mas desta vez ocorrerá nos fundos
marinhos. As riquezas a explorar serão minerais, mas o seu valor é diferente daquele que conferimos
ao ouro ou à prata, já que os recursos minerais que encontramos nos oceanos, como hidratos de gás,
cobalto, e terras raras e ítrio, são essenciais no desenvolvimento de tecnologias que estão presentes
no nosso dia a dia e sem as quais já não sabemos viver. A Europa está agora a avançar no
desenvolvimento de tecnologia que permita explorar os fundos do mar através de uma mineração
responsável e ambientalmente sustentável e Portugal pode, novamente, ter um papel importante na
exploração oceânica. Prepare-se para descer ao fundo do mar com o MUHNAC na exposição Mar
Mineral - Ciência e Recursos Naturais no Fundo do Mar.
GUIA: Fernando Barriga
HORÁRIO: 11h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 20 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: MUHNAC - Rua da Escola Politécnica, 56/58
[4] Ciclo "Viagens à minha terra" - Mangualde
Sábado e domingo, 28 e 29 de outubro
Tomando como referência o título inspirador de uma das obras mais emblemáticas de Almeida Garrett,
damos início ao ciclo de visitas "Viagens à Minha Terra", na companhia daqueles que bem conhecem o
lugar onde nasceram e que se destacam como figuras de referência da nossa vida cultural e cívica.
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Mangualde é o primeiro destino desta rota. Implantada no Planalto Beirão, ladeada pelos rios Mondego
e Dão, é território antigo, onde a História se confunde com as gentes. Viu os construtores de Dólmens,
foi berço dos Lusitanos, civilizou-se com os Romanos, pelejou contra os mouros e foi reconhecido por
Dona Teresa e Dom Henrique ainda antes de Portugal nascer. Os pastos verdes fartam rebanhos de
ovelhas e mãos sábias fazem o queijo Serra da Estrela, cuja produção vamos também conhecer. A
megalítica arquitetura do Dólmen de Cunha Baixa, a ortogonalidade da construção romana da
Estalagem da Raposeira, a romântica e medieval Torre de Gandufe, a beleza da Igreja da Misericórdia,
a impressionante monumentalidade do Palácio dos Condes de Anadia e a vertiginosa presença da
Ermida da Senhora do Castelo são alguns dos inúmeros marcos de identidade de um território
impregnado de cantos e recantos de uma fantástica beleza natural.
GUIAS: Maria Calado e Câmara Municipal de Mangualde; Anfitrião: Jorge Coelho
HORÁRIO: 8h
DURAÇÃO: fim de semana
LIMITE: 45 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos
Transporte; alojamento; três refeições
[5] Academia das Ciências
Terça, 31 de outubro
A Academia das Ciências de Lisboa foi fundada a 24 de dezembro de 1779, com beneplácito da rainha
D. Maria I. Os grandes responsáveis e mentores pela concretização deste projeto foram, sobretudo, o
2.º Duque de Lafões, D. João Carlos de Bragança, primeiro Presidente, e o abade José Corrêa da
Serra, primeiro Secretário-geral, que, conhecedores das sociedades congéneres europeias,
conceberam para Portugal uma instituição semelhante. Denominada Academia Real das Sciencias de
Lisboa, assumiu a designação atual em 1910. É uma instituição de âmbito nacional que, desde
sempre, mantém relações com congéneres de outros países, que tem desempenhado papel ímpar no
que concerne às Ciências Exatas, Naturais e Humanas, Tecnologias e Economia. As Memórias que tem
vindo a editar espelham a História das Ciências e das Letras em Portugal, bem como a evolução do
estado científico e cultural do país. Instalada no antigo Convento de Jesus, um património histórico e
artístico relevante, onde também se encontra o Museu Geológico, possui uma biblioteca notável,
reflexo de uma atividade cultural e científica multisecular.
GUIA: Academia das Ciências
HORÁRIO: 10:30h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 20 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Rua da Academia das Ciências
[6] O Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos
Sábado, 4 de novembro
O edifício sede da Caixa Geral de Depósitos é um exemplar representativo da arquitetura bancária do
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final do século XX, projetado pelo arquiteto Arsénio Cordeiro (1940-2013). Depois de uma fase de
instalação em edifícios antigos, nomeadamente no Calhariz, a instituição concentrou os diversos
serviços em instalações concebidas para o efeito, de modo a responder a necessidades de
funcionamento e de imagem institucional. Ao concurso lançado em 1985, concorreram 54 Gabinetes
de Projetos, refletindo o interesse e a importância da obra, inaugurada em 1993. O edifício, de
grandes dimensões, destaca-se pela sua própria expressão arquitetónica e artística e articula-se com a
zona envolvente (Praça de Londres e Campo Pequeno), valorizando condições de acessibilidade. Dá
ainda resposta a um programa de administração e serviços de gestão centrais e engloba também a
Culturgest, espaço onde tem lugar a criação contemporânea e a museografia expositiva. No interior do
edifício, a presença da arte contemporânea é qualificadamente marcante, com destaque para as
tapeçarias de Júlio Pomar e Júlio Resende, os painéis de azulejo de Graça Morais e Sá Nogueira,
abóbada em mosaico vítreo de Eduardo Nery, os motivos escultóricos de Lagoa Henriques, Ascânio
Monteiro, Clara Menéres e Fernando Conduto, bem como pintura de António Charrua.
GUIAS: Maria Calado e CGD
HORÁRIO: 11h00
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Av. João XXI, 63
[7] Nos Passos de Almada Negreiros: Centenário do "Ultimatum Futurista"
Domingo, 5 de novembro
O pretexto para a realização deste passeio em torno do artista multifacetado José Maria de Almada
Negreiros, que tanto se dedicou à escrita como às artes plásticas, é a importante conferência
modernista que deu no Teatro República há precisamente cem anos, intitulada "Ultimatum Futurista às
Gerações Portuguesas do Século XX". Nos passos de Almada, que José-Augusto França cognominou de
"Português Sem Mestre", vamos percorrer locais que se ligam ao artista órfico. O ponto de partida
deste roteiro é o Hospital de São Luís dos Franceses, no Bairro Alto, sua última morada.
GUIA: Paula Oleiro
HORÁRIO: 10h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 20 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Rua Luz Soriano nº 20 (Hospital de São Luís dos Franceses/Bairro Alto)
[8] Património e Memória: Estremoz e Borba
Domingo, 12 de novembro
Protegida pela Serra da Ossa, Estremoz está rodeada por muralhas e baluartes, rematados pela torre
de menagem medieval. Possui duas zonas bem distintas: "a vila velha", junto ao castelo e a "vila
moderna" que se estende pela área plana, organizada em amplas ruas, avenidas e praças. De entre
todos os povos que aqui viveram, ficaram vestígios das civilizações megalítica, romana, visigótica e
árabe. Em 1926, Estremoz foi elevada à categoria de cidade, sendo conhecida pelo seu belo mármore
utilizado na arquitetura e na conceção de artesanato, especialmente em imagens religiosas. A própria
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torre de menagem do castelo, em que viveram D. Dinis e a Rainha Santa Isabel e onde hoje funciona
uma pousada histórica, é de mármore claro. Vale a pena visitar uma das inúmeras pedreiras de
mármore da região. Das raízes de Borba muito se desconhece, mas sabe-se que foi a partir de 1302,
quando o rei D. Dinis lhe concedeu carta de foral, que esta terra começou a conhecer tempos de
prosperidade. Desta altura, data a construção do Castelo, edificado com o objetivo de defender esta
zona de fronteira com Castela. Uma história nobre que se descobre também através de imponentes e
belos edifícios com janelas gradeadas em ferro forjado e encimadas por brasões, como a Casa Nobre
dos Morgados Cardosos, o Palácio Silveira Fernandes, o Solar dos Fidalgos Sousa Carvalho e Melo ou o
Palácio da Família Alvarez.
GUIA: Anísio Franco
HORÁRIO: 8h
DURAÇÃO: dia inteiro
LIMITE: 45 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos
Transporte; almoço
[9] Património e Memória: Alcântara
Quarta, 15 de novembro
Local com colinas e vales, Alcântara tinha recursos naturais existentes nas margens da ribeira e terras
férteis que permitiam uma agricultura rica e variada. Foi, contudo, a partir do século XVIII que passou
a ter uma ocupação urbana, coincidindo com a data de criação da freguesia. Este percurso começa no
Largo do Calvário, topónimo que deve a sua designação ao Convento das religiosas franciscanas,
construído em 1617 na então designada Quinta do Porto, por invocação ao Monte Calvário. A
Videoteca Municipal de Lisboa está instalada no que resta das cocheiras do Palácio Real de Alcântara,
atualmente conhecido por edifício da Sociedade Promotora de Educação Popular, neste local desde
1911. Teremos ainda oportunidade para visitar a Igreja de São Pedro em Alcântara (construída em
terrenos doados pela rainha D. Maria Pia à Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Pedro, uma
relíquia setecentista do barroco português tardio, dos finais do séc. XVIII), o Claustro do antigo
Convento do Calvário (onde funciona o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna) e
ainda a Igreja das Flamengas, dedicada a Nª Senhora da Quietação, que teve origem num grupo de
freiras holandesas que se refugiaram em Lisboa. Fundada em 1582, com o apoio de Filipe II, foi
projetada por Nicolau de Frias. No interior do templo, destaca-se o silhar de azulejos, datado de 1760
e da autoria de Santos Simões, que representa as atribulações das freiras flamengas.
GUIA: Vítor Lourenço
HORÁRIO: 10h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Videoteca Municipal - Lg. do Calvário, 2
[10] Itinerário Ciência e Cultura
Sábado, 18 de novembro
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O átrio do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa é o ponto de
partida para este novo ciclo de visitas que interliga ciência e cultura. O nosso ponto de partida é um
lugar de memória cultural e científica, desde o século XVII, desde o Noviciado da Cotovia (Colégio dos
Jesuítas) até ao Museu dos nossos dias, incluindo outras instituições que por aqui passaram e
deixaram memória e património, como a Escola Politécnica e a Faculdade de Ciências. Há, portanto, a
possibilidade de se realizarem viagens fantásticas pelo passado, por imaginários que se vão
alimentando pelo olhar em redor de um espaço de cultura e ciência que esta instituição teve - e tem no eixo de "Lisboa, Colina da Ciência". Assim, propomos a descoberta na nossa memória de cidadãos
de pormenores e referências que nos remetem para este espaço de Ciência e Cultura, onde nos
fixamos por cerca duas horas, com saborosos Diálogos Intergeracionais. No final, todos estaremos
mais informados, mais ricos do ponto de vista de cultura e ciência, e seguramente melhores cidadãos
do mundo de hoje.
GUIA: Maria de Fátima Nunes
HORÁRIO: 10h30
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: MUHNAC - Rua da Escola Politécnica 56/58
[11] Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Sábado, 25 de novembro
Edifício relevante da arquitetura religiosa moderna, esta igreja destaca-se pela articulação com o
tecido urbano envolvente e pela clara expressão de modernidade, tanto no programa funcional como
no plano construtivo e na linguagem artística. Inaugurada em 1970, a igreja insere-se no complexo
edificado do qual também fazem parte os serviços paroquiais e sociais. É uma obra da autoria dos
arquitetos Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) e Nuno Portas (n. 1934), com a colaboração dos
arquitetos Pedro Vieira de Almeida, Vassalo Rosa, Miguel Aragão e Duarte Cabral de Melo. A
notoriedade arquitetónica e artística valeu-lhe a atribuição do Prémio Valmor em 1975 e a classificação
como Monumento Nacional em 2010.
A igreja distribui-se em dois pisos, com grande nave trapezoidal, batistério e cripta. O espaço interior
é amplo e a capela-mor cuidadosamente iluminada. A cor e a textura dos materiais, nomeadamente
do betão armado, fazem parte da opção programática e estética, dando continuidade aos princípios do
Movimento de Renovação da Arte Religiosa, desenvolvidos por Nuno Teotónio Pereira e outros
arquitetos e artistas plásticos desde os anos 50.
GUIAS: Maria Calado e Michel Toussaint
HORÁRIO: 15h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Rua Camilo Castelo Branco, nº 4 - Lisboa
[12] Património e Memória: Peniche
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Domingo, 26 de novembro
À beira-mar situada, Peniche é a cidade mais ocidental de Portugal continental, constituindo o Cabo
Carvoeiro o seu ponto extremo. A cidade é um dos principais portos de pesca do país e local de
embarque para excursões à Ilha das Berlengas - Reserva Natural de grande beleza, onde coexistem
diversas espécies de aves e répteis com a flora típica e endémica. A sua região é rica em produtos
hortícolas, produzindo batata, cenoura, repolho e tomate. O povoamento de Peniche remonta à préhistória, como atestam os vestígios arqueológicos da Gruta da Furninha. Pela região passaram
também os romanos que deixaram as suas marcas. Em 1609, Filipe II concede o título de vila a
Peniche. E em 1988 foi promovida a cidade. Composto por seis freguesias, o concelho é famoso pelas
suas praias, enseadas e baías. Quanto ao património histórico é de salientar a monumentalidade do
complexo militar do séc. XVII do qual faz parte a Fortaleza de Peniche. As suas rendas de bilros têm
grande nome, tal como a festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem no primeiro Domingo de
agosto, acompanhada por uma procissão na noite de véspera. Outra romaria importante é aquela que
se realiza no terceiro Domingo de outubro. As tradições piscatórias e a fé do homem do mar marcam
profundamente essas festividades. Perto de Peniche são de visitar a praia do Baleal, antiga ilha hoje
ligada por um istmo à terra firme e o Cabo Carvoeiro, local de formações rochosas muito
interessantes.
GUIA: Anísio Franco
HORÁRIO: 8h30
DURAÇÃO: dia inteiro
LIMITE: 45 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos
Transporte; almoço
[13] Afonso, Primeiro Duque de Bragança
Quinta a sábado, 30 de novembro a 2 de dezembro
D. Afonso, filho natural de D. João, Mestre de Avis, nascido por volta de 1380, tornou-se num
bastardo real quando o pai foi eleito rei de Portugal pelas cortes de Coimbra de abril de 1385. Criado
em Leiria, onde passou a sua infância, acercou-se depois do círculo régio e já acompanhou o pai nas
campanhas da guerra de Castela nos finais dos anos 90. Foi armado cavaleiro pelo pai depois da
conquista de Tui, em 1397, e era conde de Neiva desde 1391. Apesar da sua subalternização dinástica
em relação aos meios-irmãos, filhos da rainha D. Filipa de Lencastre, foi-lhe destinada como noiva a
única herdeira do condestável D. Nuno Álvares Pereira e como dote o sogro passou-lhe o título de
conde de Barcelos e todas as terras e rendas que possuía a norte do Douro. O novo casal instalou-se
em Chaves e o conde tornou-se numa das personagens mais influentes do reino, o que se acentuou na
crise política que decorreu durante a menoridade de D. Afonso V (1438-1448). Esteve prestes a entrar
em batalha contra os infantes D. Pedro e D. Henrique, mas acabou por firmar um entendimento que
lhe valeu o título de duque de Bragança, em 1442. Foi um dos protagonistas da crise política que
descambou na tragédia de Alfarrobeira. Nesta viagem visitaremos as sedes do seu poder político no
Noroeste de Portugal.
&gt;&gt; Programa completo aqui
GUIA: João Paulo Oliveira e Costa
HORÁRIO: 8h30
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DURAÇÃO: 3 dias
LIMITE: 45 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Entrecampos
Transporte; Alojamento; 5 refeições
[14] Sociedade Hípica Portuguesa
Quarta, 6 de dezembro
Fundada a 23 de março de 1911, a Sociedade Hípica Portuguesa ocupa o seu lugar na história da
cidade de Lisboa, de Portugal e do hipismo nacional. Francisco Assis Jara de Carvalho, Francisco Xavier
de Almeida, Jayme Roque de Pinho, José Ricardo Cabral e Manuel da Costa Latino estabelecem a
missão que transita de geração para geração de consócios: "Associar todos os que cultivam o desporto
hípico, ou que por ele se interessam, de modo a promover o seu desenvolvimento". A 1 de maio
daquele ano, foi inaugurada, em Lisboa, a primeira sede da Sociedade Hípica Portuguesa, na Rua
Ivens. O primeiro hipódromo situava-se no Parque da Palhavã (1911-1918), tendo sido
subsequentemente transferido para Sete Rios, onde permanece até 1930. A partir desta data, a
Sociedade Hípica Portuguesa encontra os seus terrenos atuais no Campo Grande, ocupando a
localização do antigo Jockey Club. A Sociedade Hípica Portuguesa tem sido reconhecida publicamente
pelo seu mérito e o trabalho desenvolvido em prol da causa equestre e do desporto.
GUIA: Sociedade Hípica Portuguesa
HORÁRIO: 11h
DURAÇÃO: manhã
LIMITE: 25 pessoas
LOCAL DE ENCONTRO: Hipódromo do Campo Grande (junto à Piscina do Estádio Universitário)
&gt;&gt; TABELA DE PREÇOS E INSCRIÇÕES

Página 111

A112

Aprender em festa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

13/10/2017

URL: http://www.verportugal.net/vp/pt/102017/eventos/9364/Aprender-em-festa.htm

De 26-10-2017 até 28-10-2017
Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que se comemora a 28 de outubro, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove a iniciativa "Aprender em Festa",
em parceria com o Cine Clube de Viseu. Haverá sessões de cinema dirigidas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de outubro (quinta e sexta-feira), e aos alunos do Ensino Secundário,
a 30 e 31 de outubro (segunda e terça-feira).
Centenas de cidades por todo o mundo dedicam o mês de outubro à animação. Mangualde faz parte
desse conjunto e, no final do mês, o Cinema de Animação vai ser a vertente cultural em destaque no
concelho.
Os mais novos vão poder assistir a curtas-metragens de vários realizadores, feitas entre 2014 e 2017,
numa parceria com a Casa da Animação. As sessões têm a duração de 55 minutos e incluem histórias
animadas, de lirismo e fantasia. O programa conta com filmes feitos, na sua maioria, com recurso ao
desenho animado, demonstrando a diversidade de formas e ritmos que a técnica permite e a
capacidade que o cinema de animação tem de construir histórias e criar personagens sem
constrangimentos do que é real.
Os filmes escolhidos para os alunos do primeiro Ciclo têm em atenção as exigências percetivas dos
mais novos, intensificando a experiência de ver cinema, contribuindo para uma maior proximidade
afetiva com as artes visuais e o desenvolvimento de várias competências criativas.
Já os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir ao filme "Paula Rego Histórias & Segredos",
realizado por Nick Willing, no Reino Unido, em 2017. Com a duração de 92 minutos, a longametragem revela pela primeira vez Paula Rego, mãe do cineasta. Conhecida por ser muito ciosa da
sua privacidade, surpreende o seu filho com histórias e segredos da sua vida excecional. O resultado é
um filme frontal, descomplexado e desconcertante, sem precisar, para isso, de recorrer a mais do que
o que tem à sua frente: uma câmara, uma pessoa que conta histórias, uma imagem fixa que se abre a
mil leituras.
A participação nas sessões tem um custo de um euro por aluno.
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Falta de água em Viseu
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f94019d-c3df-4347-8afacd05d0a37c36&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Em Viseu, a situação é tão grave que várias empresas estão a transportar água em camiões para não
parar a produção. Os autarcas estão indignados com os sucessivos governos por não terem
aumentado a capacidade da barragem do Fagilde.
Declarações de Joaquim Seixas, vice-presidente CM Viseu; João Azevedo, presidente CM Mangualde.
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Os novos Presidentes de Câmaras em Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Port.Com Online

Data Publicação:

14/10/2017

URL: http://www.revistaport.com/noticia/8/2605

REVISTA PORT.COM
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na mensagem que dirigiu ao país antes das
autárquicas, exortou os portugueses a participarem nas eleições para as Assembleias de Freguesia,
Juntas de Freguesia, Assembleias Municipais e Câmaras Municipais, que tiveram lugar no dia 1 de
outubro. Como refere o Presidente da República "num período eleitoral que, genericamente, decorreu
com sentido cívico, é um erro esquecer que o Poder Local é um dos fusíveis de segurança da nossa
Democracia" e acrescentou: "Trata-se de legitimar os que irão governar as vossas terras, as vossas
freguesias, os vossos municípios, nos próximos quatro anos. E legitimar significa votar amanhã",
tendo rematado que "como cidadão, confio no vosso espírito de cidadania. Como Presidente da
República confio no vosso amor à terra, seja ela natal, ou adotiva, que o mesmo é dizer, confio no
vosso amor a Portugal". A PORT.COM publica os novos presidentes de câmara eleitos para que os
leitores em toda a Diáspora possam conhecer quem fica à frente dos destinos dos seus municípios.
AÇORES
Angra do Heroísmo PS José Gabriel do Álamo de Meneses
Calheta CCALHETA Décio Natálio Almada Pereira
Corvo PS José Manuel Alves da Silva
Horta PS José Leonardo Goulart da Silva
Lagoa PS Cristina de Fátima Silva Calisto
Lajes das Flores PS Luís Carlos Martins Maciel
Lajes do Pico PS Roberto Manuel Medeiros da Silva
Madalena PPD/PSD José António Marcos Soares
Nordeste PPD/PSD Antonio Miguel Borges Soares
Ponta Delgada PPD/PSD José Manuel Cabral Dias Bolieiro
Povoação PS Pedro Nuno de Sousa Melo
Ribeira Grande PPD/PSD Alexandre Branco Gaudêncio
Santa Cruz da Graciosa PS Manuel Avelar Cunha Santos
Santa Cruz das Flores PS José Carlos Pimentel Mendes
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São Roque do Pico PS Mark Anthony Silveira
Velas CDS-PP Luis Virgílio de Sousa da Silveira
Vila Franca do Campo PS Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues
Vila da Praia da Vitória PS Tibério Manuel Faria Dinis
Vila do Porto PPD/PSD Carlos Henrique Lopes Rodrigues
MADEIRA
Calheta PPD/PSD Carlos Manuel F. de Ornelas Teles
Câmara de Lobos PPD/PSD Pedro Emanuel Abreu Coelho
Funchal PS-BE-JPP-PDR-NC Paulo A. Nascimento Cafôfo
Machico PS Ricardo Miguel Nunes Franco
Ponta do Sol PS Célia Maria da Silva Pecegueiro
Porto Moniz PS João Emanuel Silva Câmara
Porto Santo PPD/PSD José Idalino de Vasconcelos
Ribeira Brava RB1 Ricardo António Nascimento
Santa Cruz JPP Filipe Martiniano Martins de Sousa
Santana CDS-PP Teófilo Alírio Reis Cunha
São Vicente UPSV José António Gonçalves Garcês
AVEIRO
Albergaria-a-Velha CDS-PP António Augusto Amaral L. e Santos
Anadia MIAP Maria Teresa Belém Correia Cardoso
Arouca PS Margarida Maria de Sousa C. Belém
Aveiro PPD/PSD.CDS-PP.PPM José Agostinho Ribau Esteves
Castelo de Paiva PS Gonçalo F. da Rocha de Jesus
Espinho PPD/PSD Joaquim José Pinto Moreira
Estarreja PPD/PSD.CDS-PP Diamantino Manuel Sabina
Mealhada PS Rui Manuel Leal Marqueiro
Murtosa PPD/PSD Joaquim Manuel dos Santos Baptista
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Oliveira de Azeméis PS Joaquim Jorge Ferreira
Oliveira do Bairro CDS-PP Duarte dos Santos Almeida Novo
Ovar PPD/PSD Salvador Malheiro Ferreira da Silva
Santa Maria da Feira PPD/PSD Emídio Ferreira dos Santos Sousa
Sever do Vouga PS António José Martins Coutinho
São João da Madeira PS Jorge Manuel R. Vultos Sequeira
Vagos PPD/PSD Silvério Rodrigues Regalado
Vale de Cambra CDS-PP José Alberto F. S. Pinheiro e Silva
Águeda JUNTOS Jorge Henrique F. de Almeida
Ílhavo PPD/PSD Fernando Fidalgo Caçoilo
BEJA
Aljustrel PS Nelson Domingos Brito
Almodôvar PS António Manuel A. Mestre Bota
Alvito PCP-PEV António João Feio Valério
Barrancos PS João António Serranito Nunes
Beja PS Paulo Jorge Lúcio Arsénio
Castro Verde PS António José Rosa de Brito
Cuba PCP-PEV João Manuel Casaca Português
Ferreira do Alentejo PS Luis António Pita Ameixa
Moura PS Álvaro José Pato Azedo Alegria
Mértola PS Jorge Paulo Colaço Rosa
Odemira PS José Alberto Candeias Guerreiro
Ourique PS Marcelo David Coelho Guerreiro
Serpa PCP-PEV Tomé Alexandre Martins Pires
Vidigueira PCP-PEV Rui Manuel Serrano Raposo
BRAGA
Amares PPD/PSD.CDS-PP Manuel da Rocha Moreira
Barcelos PS Miguel Jorge da Costa Gomes
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Braga PPD/PSD.CDS-PP.PPM Ricardo Bruno Antunes Machado Rio
Cabeceiras de Basto PS Francisco Luís Teixeira Alves
Celorico de Basto PPD/PSD Joaquim Monteiro da Mota e Silva
Esposende PPD/PSD António Benjamim da Costa Pereira
Fafe PS Raul Jorge Fernandes da Cunha
Guimarães PS Domingos Bragança Salgado
Póvoa de Lanhoso PPD/PSD Avelino Adriano Gaspar da Silva
Terras de Bouro PPD/PSD Manuel João Sampaio Tibo
Vieira do Minho PPD/PSD.CDS-PP António Cardoso Barbosa
Vila Nova de Famalicão PPD/PSD.CDS-PP Paulo Alexandre Matos Cunha
Vila Verde PPD/PSD António Fernando N. Cerqueira Vilela
Vizela VS - VHS Vitor Hugo M. da Costa S. de Abreu
BRAGANÇA
Alfândega da Fé PS Berta Ferreira Milheiro Nunes
Bragança PPD/PSD Hernâni Dinis Venâncio Dias
Carrazeda de Ansiães PPD/PSD João M. dos Santos Lopes Gonçalves
Freixo de Espada à Cinta PPD/PSD Maria do Céu Quintas
Macedo de Cavaleiros PS Benjamim do Nascimento P. R.
Miranda do Douro PS Artur Manuel Rodrigues Nunes
Mirandela PS Júlia M. de Almeida e Sequeira R.
Mogadouro PS Francisco J. M. A. Guimarães
Torre de Moncorvo PPD/PSD.CDS-PP Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves
Vila Flor PS Fernando F. Teixeira de Barros
Vimioso PPD/PSD António Jorge Fidalgo Martins
Vinhais PS Luís dos Santos Fernandes
CASTELO BRANCO
Belmonte PS António Pinto Dias Rocha
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Castelo Branco PS Luis Manuel dos Santos Correia
Covilhã PS Vitor Manuel Pinheiro Pereira
Fundão PPD/PSD Paulo Alexandre B. Fernandes
Idanha-a-Nova PS Armindo Moreira Palma Jacinto
Oleiros PPD/PSD Fernando Marques Jorge
Penamacor PS António Luis Beites Soares
Proença-a-Nova PS João Manuel V. Grilo de Melo Lobo
Sertã PPD/PSD José Farinha Nunes
Vila Velha de Ródão PS Luis Miguel Ferro Pereira
Vila de Rei PPD/PSD Ricardo Jorge Martins Aires
COIMBRA
Arganil PPD/PSD Luis Paulo C. Fonseca da Costa
Cantanhede PPD/PSD Maria Teodósio e Cruz de Oliveira
Coimbra PS Manuel Augusto Soares Machado
Condeixa-a-Nova PS Nuno Miguel M. R. Moita da Costa
Figueira da Foz PS João Albino R. Ataíde das Neves
Góis PS Maria de L. de Oliveira Castanheira
Lousã PS Luís Miguel Correia Antunes
Mira PPD/PSD Raul José Soares de Almeida
Miranda do Corvo PS António Miguel Costa Batista
Montemor-o-Velho PS Emílio Augusto Ferreira Torrão
Oliveira do Hospital PS José Carlos Alexandrino Mendes
Pampilhosa da Serra PPD/PSD José Alberto Pacheco Brito Dias
Penacova PS Humberto José Batista Oliveira
Penela PPD/PSD Luís Filipe da Silva Lourenço Matias
Soure PS Mário Jorge da C. Rodrigues Nunes
Tábua PS Mário de Almeida Loureiro
Vila Nova de Poiares PS João Miguel Sousa Henriques
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ÉVORA
Alandroal PS João Maria Aranha Grilo
ArraiolosPCP-PEVSílvia Cristina Tirapicos Pinto
Borba MUB António José Lopes Anselmo
Estremoz MIETZ Luís Filipe Pereira Mourinha
Montemor-o-Novo PCP-PEV Hortênsia dos Anjos C. Menino
Mora PCP-PEV Luís Simão Duarte de Matos
Mourão PS Maria Clara P. Pinto Martins Safara
Portel PS José Manuel Clemente Grilo
Redondo MICRE António José Rega Matos Recto
Reguengos de Monsaraz PS José Gabriel Paixão Calixto
Vendas Novas PS Luís Carlos Piteira Dias
Viana do Alentejo PS Bernardino António B. Pinto
Vila Viçosa PCP-PEV Manuel João Fontainhas Condenado
Évora PCP-PEV Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá
FARO
Albufeira PPD/PSD Carlos Eduardo da Silva e Sousa
Alcoutim PS Osvaldo dos Santos Gonçalves
Aljezur PS José Manuel Velhinho Amarelinho
Castro Marim PPD/PSD.CDS-PP Francisco Augusto Caimoto Amaral
Faro PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM Rogério Conceição Bacalhau Coelho
Lagoa PS Francisco José Malveiro Martins
Lagos PS Maria Joaquina B. Quitans de Matos
Loulé PS Vitor Manuel Gonçalves Aleixo
Monchique PPD/PSD Rui Miguel da Silva André
Olhão PS António Miguel Ventura Pina
Portimão PS Isilda Maria P. dos Santos V. Gomes
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Silves PCP-PEV Rosa Cristina Gonçalves da Palma
São Brás de Alportel PS Vitor Manuel Martins Guerreiro
Tavira PS Jorge Manuel Nascimento Botelho
Vila Real de S. António PPD/PSD Maria da Conceição Cipriano Cabrita
Vila do Bispo PS Adelino Augusto da Rocha Soares
GUARDA
Aguiar da Beira UPNT Joaquim António Marques Bonifácio
Almeida PPD/PSD António José Monteiro Machado
Celorico da Beira PPD/PSD Carlos manuel da Fonseca Ascensão
Figueira de Castelo Rodrigo PS Paulo José Gomes Langrouva
Fornos de Algodres PS António Manuel Pina Fonseca
Gouveia PPD/PSD Luís Manuel Tadeu Marques
Guarda PPD/PSD Álvaro dos Santos Amaro
Manteigas PS Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho
Meda PS Anselmo Antunes de Sousa
Pinhel PPD/PSD Rui Manuel Saraiva Ventura
Sabugal PPD/PSD António dos Santos Robalo
Seia PS Carlos Filipe C. M. de Figueiredo
Trancoso PS Amílcar José Nunes Salvador
Vila Nova de Foz Côa PPD/PSD Gustavo de Sousa Duarte
LEIRIA
Alcobaça PPD/PSD Paulo Jorge Marques Inácio
Alvaiázere PPD/PSD Célia Margarida Gomes Marques
Ansião PS António José Vicente Domingues
Batalha PPD/PSD Paulo Jorge F. Batista dos Santos
Bombarral PS Ricardo Manuel da Silva Fernandes
Caldas da Rainha PPD/PSD Fernando Manuel Tinta Ferreira
Castanheira de Pêra PPD/PSD Alda Maria das Neves Delgado Correia de Carvalho
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Figueiró dos Vinhos PS Jorge Manuel Fernandes de Abreu
Leiria PS Raúl Miguel de Castro
Marinha Grande PS Cidália Maria de Oliveira R. Ferreira
Nazaré PS Walter Manuel Cavaleiro Chicharro
Pedrógão Grande PS Valdemar Gomes Fernandes Alves
Peniche GCEPP Henrique Bertino Batista Antunes
Pombal PPD/PSD Luís Diogo de Paiva M. Alves Mateus
Porto de Mós PPD/PSD José Jorge Couto Vala
Óbidos PPD/PSD Humberto da Silva Marques
LISBOA
Alenquer PS Pedro Miguel Ferreira Folgado
Amadora PS Carla Maria Nunes Tavares
Arruda dos Vinhos PS André Filipe dos Santos Matos Rijo
Azambuja PS Luis Manuel Abreu de Sousa
Cadaval PPD/PSD José Bernardo Nunes
Cascais PPD/PSD.CDS-PP Carlos Manuel L. de Jesus Carreiras
Lisboa PS Fernando Medina M. Almeida Correia
Loures PCP-PEV Bernardino José Torrão Soares
Lourinhã PS João Duarte Anastácio Carvalho
Mafra PPD/PSD Hélder António G. de Sousa Silva
Odivelas PS Hugo Manuel dos Santos Martins
Oeiras IN-OV Isaltino Afonso Morais
Sintra PS Basílio A. de Mendonça H. da França
Sobral de Monte Agraço PCP-PEV José Alberto Quintino da Silva
Torres Vedras PS Carlos Manuel Antunes Bernardes
Vila Franca de Xira PS Alberto Simões Maia Mesquita
PORTALEGRE
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Alter do Chão PS Francisco António Martins dos Reis
Arronches PPD/PSD Fermelinda de Jesus P. Carvalho
Avis PCP-PEV Nuno Paulo Augusto da Silva
Campo Maior PS Ricardo Miguel Furtado Pinheiro
Castelo de Vide PPD/PSD António Manuel das Neves N. Pita
Crato PS Joaquim Bernardo dos Santos Diogo
Elvas PS Nuno Miguel Fernandes Mocinha
Fronteira PPD/PSD Rogério David Sádio da Silva
Gavião PS José Fernando da Silva Pio
Marvão PPD/PSD Luis António Abelho S. Vitorino
Monforte PCP-PEV Gonçalo N. R. B. A. Pataca Lagem
Nisa PS Maria Idalina Alves Trindade
Ponte de Sor PS Hugo Luis Pereira Hilário
Portalegre CLIP Maria Adelaide Teixeira
Sousel PS Manuel Joaquim Silva Valério
PORTO
Amarante PPD/PSD.CDS-PP José Luis Gaspar Jorge
Baião PS Joaquim Paulo de Sousa Pereira
Felgueiras L-PS Nuno Alexandre Martins da Fonseca
Gondomar PS Marco A. dos Santos Martins Lopes
Lousada PS Pedro Daniel Machado Gomes
Maia PPD/PSD.CDS-PP António Domingos da Silva Tiago
Marco de Canaveses PS Cristina Lasalete Cardoso Vieira
Matosinhos PS Luisa Maria Neves Salgueiro
Paredes PS José Alexandre da Silva Almeida
Paços de Ferreira PS Humberto Fernando L. P. de Brito
Penafiel PPD/PSD.CDS-PP Antonino Aurélio Vieira de Sousa
Porto RM Rui de Carvalho de Araújo Moreira
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Póvoa de Varzim PPD/PSD Aires Henrique do Couto Pereira
Santo Tirso PS Joaquim Barbosa Ferreira Couto
Trofa PPD/PSD.CDS-PP Sérgio Humberto Pereira da Silva
Valongo PS José Manuel Pereira Ribeiro
Vila Nova de Gaia PS Eduardo Vitor de Almeida Rodrigues
Vila do Conde NAU Maria Elisa de Carvalho Ferraz
SANTARÉM
Abrantes PS Maria do Céu O. A. Albuquerque
Alcanena PS Fernanda Maria Pereira Asseiceira
Almeirim PS Pedro Miguel César Ribeiro
Alpiarça PCP-PEV Mário Fernando Atracado Pereira
Benavente PCP-PEV Carlos António Pinto Coutinho
Cartaxo PS Pedro Miguel Magalhães Ribeiro
Chamusca PS Paulo Jorge Mira Lucas C. Queimado
Constância PS Sérgio Miguel S. Pereira de Oliveira
Coruche PS Francisco Silvestre de Oliveira
Entroncamento PS Jorge Manuel Alves de Faria
Ferreira do Zêzere PPD/PSD Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores
Golegã PS José Tavares Veiga Silva Maltez
Mação PPD/PSD Vasco António M. Sequeira Estrela
Ourém PPD/PSD.CDS-PP Luis M. M. G. Coutinho Albuquerque
Rio Maior PPD/PSD.CDS-PP Isaura Maria Elias Crisóstomo Morais
Salvaterra de Magos PS Hélder Manuel R. de Sousa Esménio
Santarém PPD/PSD Ricardo G. Ribeiro Gonçalves
Sardoal PPD/PSD António Miguel Cabedal Borges
Tomar PS Anabela Gaspar de Freitas
Torres Novas PS Pedro Paulo Ramos Ferreira
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Vila Nova da Barquinha PS Fernando Manuel dos Santos Freire
SETÚBAL
Alcochete PS Fernando Manuel G Pina Pinto
Alcácer do Sal PCP-PEV Vítor Manuel C. de Caro Proença
Almada PS Inês de Almeida
Barreiro PS Frederico A. Aljustrel da Costa Rosa
Grândola PCP-PEV António de Jesus Figueira Mendes
Moita PCP-PEV Rui Manuel Marques Garcia
Montijo PS Nuno Miguel Caramujo Ribeira Canta
Palmela PCP-PEV Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Santiago do Cacém PCP-PEV Álvaro dos Santos Beijinha
Seixal PCP-PEV Joaquim C. Cardador dos Santos
Sesimbra PCP-PEV Francisco Manuel Firmino de Jesus
Setúbal PCP-PEV Maria das Dores M. Banheiro Meira
Sines PS Nuno José Gonçalves Mascarenhas
VIANA DO CASTELO
Arcos de Valdevez PPD/PSD João Manuel do Amaral Esteves
Caminha PS Luís Miguel da Silva Mendonça Alves
Melgaço PS Manoel Batista Calçada Pombal
Monção PPD/PSD António José Fernandes Barbosa
Paredes de Coura PS Vítor Paulo Gomes Pereira
Ponte da Barca PPD/PSD Augusto Manuel dos Reis Marinho
Ponte de Lima CDS-PP Victor Manuel Alves Mendes
Valença PPD/PSD Jorge Manuel Salgueiro Mendes
Viana do Castelo PS José Maria da Cunha Costa
Vila Nova de Cerveira PenCe João Fernando Brito Nogueira
VILA REAL
Alijó PPD/PSD.CDS-PP José Rodrigues Paredes
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Boticas PPD/PSD Fernando Eirão Queiroga
Chaves PS Nuno Vaz Ribeiro
Mesão Frio PS Alberto Monteiro Pereira
Mondim de Basto PS Humberto da Costa Cerqueira
Montalegre PS Manuel Orlando Fernandes Alves
Murça PPD/PSD Mário Artur Correia Lopes
Peso da Régua PPD/PSD José Manuel Gonçalves
Ribeira de Pena PS João Avelino N. R. de Carvalho
Sabrosa PS Domingos Manuel Alves Carvas
Santa Marta de Penaguião PS Luís Reguengo Machado
Valpaços PPD/PSD Amílcar R. Alves Castro de Almeida
Vila Pouca de Aguiar PPD/PSD António A. Pires Aguiar Machado
Vila Real PS Rui Jorge C. Gonçalves dos Santos
VISEU
Armamar PPD/PSD João Paulo S. C. Pereira da Fonseca
Carregal do Sal PS Rogério Mota Abrantes
Castro Daire PPD/PSD.CDS-PP Paulo Martins de Almeida
Cinfães PS Armando da Silva Mourisco
Lamego PS Ângelo Manuel Mendes Moura
Mangualde PS João Nuno F. Gonçalves de Azevedo
Moimenta da Beira PS José Eduardo Lopes Ferreira
Mortágua PPD/PSD José Júlio Henriques Norte
Nelas PS José Manuel Borges da Silva
Oliveira de Frades NC Paulo Manuel R. da Silva Ferreira
Penalva do Castelo PS Francisco Lopes de Carvalho
Penedono PPD/PSD António Carlos S. E. de Carvalho
Resende PS Manuel Joaquim Garcês Trindade
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Santa Comba Dão PS Leonel José Antunes Gouveia
Sernancelhe PPD/PSD Carlos Silva Santiago
Sátão PPD/PSD Paulo Manuel Lopes dos Santos
São João da Pesqueira PNT Manuel António Natário Cordeiro
São Pedro do Sul PS Vítor Manuel de Almeida Figueiredo
Tabuaço PPD/PSD.CDS-PP Carlos André T. Paulo de Carvalho
Tarouca PPD/PSD Valdemar de Carvalho Pereira
Tondela PPD/PSD José António Gomes de Jesus
Vila Nova de Paiva PS José Morgado Ribeiro
Viseu PPD/PSD António Joaquim Almeida Henriques
Vouzela PPD/PSD Rui Miguel Ladeira Pereira
14-Out-2017
SEEdesign
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A127

Incêndios: Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7baa9e47

23:29
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Por Lusa
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A128

Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5469c3f1

O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
15 | 10 | 2017

23.30H

Destak/Lusa |
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A129

Incêndios: Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ddda845

O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
2017-10-15T23:29:13Z
Lusa
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A130

Incêndios: Autarca de Mangualde lamenta corte de energia que põe em causa
abastecimento de água

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e20f159

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentou hoje as falhas de energia elétrica que
se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e
o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à Agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam a alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
2017-10-15T21:39:39Z
Lusa
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A131

Incêndios: Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94b1415d

2017-10-15 23:29
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.Este
autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o início
da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios"."Lamento
profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de Mangualde e noutros
concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações e o próprio combate
aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem fornece energia",
sustentou.Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste
momento dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão."A situação é
muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de operações da
região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.João Azevedo aproveitou também
para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção redobrada para as próximas
horas."Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para
que ajudem os idosos", concluiu.
Lusa
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A132

Incêndios: Autarca de Mangualde lamenta corte de energia que põe em causa
abastecimento de água

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36b426c2

2017-10-15 21:39
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentou hoje as falhas de energia elétrica que
se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e
o combate aos incêndios". "Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica
no concelho de Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água
das populações e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser
assacada a quem fornece energia", sustentou. Em declarações à Agência Lusa, o autarca explicou que
o concelho de Mangualde tem neste momento dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em
Moimenta de Maceira Dão."A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados
em outros teatros de operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade",
referiu.João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas."Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que
estejam a alerta e para que ajudem os idosos", concluiu.
Lusa
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Incêndios: Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73beaa55

Lusa
Hoje às 23:29, atualizado às 23:32
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
O melhor do Jornal de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
Subscrever
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
2017-10-15 23:29
Lusa
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A134

Incêndios: Autarca de Mangualde lamenta corte de energia que põe em causa
abastecimento de água

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71302192

Lusa
Hoje às 21:39, atualizado às 21:41
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentou hoje as falhas de energia elétrica que
se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e
o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à Agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
O melhor do Jornal de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
Subscrever
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam a alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
2017-10-15 21:39
Lusa
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Duas dezenas de incêndios ativos no distrito de Viseu

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f38a26c2

Mais de 500 operacionais no terreno
Mais de meio milhar de bombeiros, estão envolvidos no combate a cerca de vinte incêndios florestais
que estão em atividade de norte a sul do distrito de Viseu. Às 22 horas deste domingo, 15 de outubro,
há incêndios florestais ativos em 13 concelhos do distrito. Há várias populações luz elétrica.
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, em declarações à Agência Lusa lamentou que
os cortes de energia elétrica no concelho de Mangualde e noutros concelhos, estejam a por em causa
o abastecimento de água das populações e o próprio combate aos incêndios. "Esta é uma
responsabilidade que tem de ser assacada a quem fornece energia", sustentou. Segundo o autraca a
situação "é muito complicada porque temos os meios humanos colocados noutros teatros de
operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade".
Entretanto os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 (IP3) por causa do
incêndio começaram a deslocar-se no sentido Viseu - Coimbra.
Segundo alguns condutores ouvidos pela Agência Lusa há milhares de pessoas ainda no local, na
fronteira entre os distritos de Coimbra e Viseu.
Também na área de serviço de Vouzela na A25 há várias dezenas de automobilistas retidos por causa
de incêndios que obrigaram a encerrar a circulação na A25.
Segundo a CMTV uma colisão frontal na A25, em Vouzela, provocou quatro feridos graves após
condutores inverterem a marcha para fugir das chamas. O clarão do incêndio assustou o condutor de
um veículo que decidiu inverter a marcha. O trânsito está cortado na A25 e outros condutores estão
em pânico devido ao aproximar das chamas.
2017-10-15 00:00:00+01:00
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Renascimento
A136

ID: 71791630

15-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 9,31 x 16,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DE 10 DE OUTUBRO
A 17 DE NOVEMBRO
EXPOSIÇÃO DE
PINTURA REGRESSA A
MANGUALDE
QUADROS RETRATAM O PATRIMÓNIO
CULTURAL EDIFICADO SOB UMA VISÃO
ARTÍSTICA
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves vai acolher
a exposição de pintura "Património Cultural Edificado
de Mangualde — Uma Visão Artística", que poderá
ser visitada entre os dias 10 de outubro e 17 de
novembro. Os quadros são da autoria do pintor Aires
dos Santos e as respetivas descrições foram escritas
por António Tavares.
As obras de arte retratam monumentos religiosos e
históricos, como é o caso da Igreja da Misericórdia, do
Real Mosteiro de St.' Maria de Maceira Dão, da Igreja
N. Sr.' do Castelo, da Capela do Rebelo, do Palácio
dos Condes de Anadia, do Solar de Almeidinha, da
Casa dos Faro, da Casa dos Condes de Mangualde,
da Ermida de N. Sr.' de Cervães e da Casa da Orca.
Esta coleção de quadros, que pertence à Santa Casa
da Misericórdia de Mangualde, volta agora a ser
exibida pela sua importância cultural, depois de ter
estado patente ao publico, entre os dias 18 e 26 de
março deste ano, na sala de exposições da Igreja da
Misericórdia, no âmbito das comemorações do 404°
aniversário daquela histórica instituição.
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EM SETEMBRO 80% DE PORTUGAL CONTINENTAL
ENCONTRAVA-SE EM SECA SEVERA
NO CONCELHO DE MANGUALDE SITUAÇÃO
TAMBÉM É CRITICA
Segundo dados do Boletim Climatológico do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais
de 80% de Portugal continental encontrava-se em
setembro em seca severa. O calor que se fez sentir no
mês de setembro fez com que a área em situação de
seca severa e extrema aumentasse.
Ainda segundo o IPMA, a 30 de setembro cerca de
81% do território estava em seca severa, 7,4% em
seca extrema, 10,7% em seca moderada e 0,8% em
seca fraca.
De salientar que no final do mês de agosto, 58,9%
do território estava em seca severa e 0,7% em seca
extrema.
A falta de precipitação ou valores muito inferiores ao
normal, conjugados com temperaturas muito acima do
normal levou a que se verificassem altos valores de
evapotranspiração e valores significativos de défices
de humidade do solo.
Toda esta situação, levou, segundo dados recentes,
a que a quantidade de água armazenada descesse
significativamente, de tal forma que, o secretário de
Estado do Ambiente, Carlos Martins, admitiu no final

da reunião da Comissão de Gestão de Albufeiras
que a Barragem de Fagilde, que serve os concelhos
de Mangualde, Viseu, Nelas e Penalva do Castelo se
encontra em risco iminente de escassez de água se
não chover, salientando mesmo, que assim sendo, a
situação poderá ser verdadeiramente critica no espaço
de um mês.
Segundo as previsões meteorológicas, as
temperaturas acima da média irão manter-se no mês
de outubro bem como, a quantidade de chuva, que
será abaixo da média, permitindo desde já antever que,
até dezembro a quantidade de água armazenada será
abaixo dos valores normais.
Face a esta situação que a todos preocupa, a Câmara
Municipal de Mangualde já lançou um alerta para ao
problema deixando algumas indicações à população:
- Tome duche em vez de banho de imersão.
- Feche a torneira enquanto se ensaboa no banho.
- Feche a torneira enquanto lava os dentes. Use um
copo com água para bochechar.
- Prefira autoclismos com duplo depósito, em que
pode selecionar descargas maiores ou mais pequenas.

- Utilize a máquina da roupa e da louça apenas
quando estiverem cheias.
- Antes de lavar a loiça, coloque as peças mais sujas
de molho.
- Evite lavar o carro com a mangueira sempre aberta.
Prefira o balde e a esponja, recorrendo à mangueira
apenas para enxaguar a viatura.
- Esteja atento às fugas. Mantenha as torneiras e
canalizações em bom estado para evitar desperdícios
de água.
- Evite regar o jardim com água da rede pública
- Coloque um reservatório para água no seu jardim,
onde poderá armazenar água da chuva para outras
utilizações.
- Limpe os pavimentos exteriores a seco, optando por
varrer em vez de lavar,
BARRAGEM DE GIRABOLHOS
De lembrar que, em abril de 2016, o Governo
cancelou a construção da Barragem de Girabolhos
que iria ocupar área do concelho de Mangualde e
portanto, seria benéfica aos mangualdenses.
Nessa data, e em comunicado enviado à agência
Lusa, o Ministério do Ambiente indicava que na
base da decisão da não construção da barragem
"estão critérios jurídicos, financeiros, expectativas
dos municípios abrangidos, metas das energias
renováveis e descarbonizarão da economia
portuguesa".
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"APRENDER EM FESTA" DÁ PALCO AO CINEMA DE
ANIMAÇÃO EM MANGUALDE
SESSÕES DESTINAM-SE AO 1.° CICLO E AO
ENSINO SECUNDÁRIO
Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de
Animação, que se comemora a 28 de outubro,
a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, promove a iniciativa "Aprender em
Festa", em parceria com o Cine Clube de Viseu.
Haverá sessões de cinema dirigidas aos alunos do
1.° Ciclo do Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de
outubro (quinta e sexta-feira), e aos alunos do Ensino
Secundário, a 30 e 31 de outubro (segunda e terçafeira).
Centenas de cidades por todo o mundo dedicam o
mês de outubro à animação. Mangualde faz parte
desse conjunto e, no final do mês, o Cinema de
Animação vai ser a vertente cultural em destaque no
concelho.

Os mais novos vão poder assistir a curtas-metragens
de vários realizadores, feitas entre 2014 e 2017,
numa parceria com a Casa da Animação. As sessões
têm a duração de 55 minutos e incluem histórias

animadas, de lirismo e fantasia. O programa conta
com filmes feitos, na sua maioria, com recurso ao
desenho animado, demonstrando a diversidade de
formas e ritmos que a técnica permite e a capacidade
que o cinema de animação tem de construir histórias
e criar personagens sem constrangimentos do que é
real.
Os filmes escolhidos para os alunos do 1.° Ciclo
têm em atenção as exigências percetivas dos mais
novos, intensificando a experiência de ver cinema,
contribuindo para uma maior proximidade afetiva
com as artes visuais e o desenvolvimento de várias
competências criativas.
Já os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir
ao filme "Paula Rego Histórias & Segredos", realizado
por Nick Willing, no Reino Unido, em 2017. Com a
duração de 92 minutos, a longa-metragem revela
pela primeira vez Paula Rego, mãe do cineasta.
Conhecida por ser muito ciosa da sua privacidade,
surpreende o seu filho com histórias e segredos da
sua vida excecional. O resultado é um filme frontal,
descomplexado e desconcertante, sem precisar,
para isso, de recorrer a mais do que o que tem à sua
frente: uma câmara, uma pessoa que conta histórias,
uma imagem fixa que se abre a mil leituras.
A participação nas sessões tem um custo de 1€ por
aluno.

Página 138

Renascimento
A139

ID: 71791607

15-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 24,50 x 9,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CIDEM APOSTA NO EMPREENDEDORISMO E NA
CRIAÇÃO DE EMPREGO
PROGRAMA "EMPREENDE JÁ" E VALE
INCUBAÇÃO COM CANDIDATURAS ATÉ 30 DE
NOVEMBRO
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde incentiva os jovens
do concelho, entre os 18 e os 29 anos, que não
estejam a estudar nem a trabalhar, a candidatarse ao programa "Empreende Já" e alerta os
empreendedores do concelho para o alargamento do
prazo de candidatura ao Vale Incubação, até 30 de
novembro.
PROGRAMA "EMPREENDE JÁ"
Esta medida da Garantia Jovem é promovida pelo
Instituto Português do Desporto e Juventude e
procura ajudar os jovens a criar o seu posto de

trabalho. As candidaturas para a 2.' edição do
programa decorrem de 18 de setembro a 30 de
novembro. O empreendedorismo jovem é uma das
apostas do CIDEM e o programa "Empreende Já" é
uma das medidas nacionais que vai ao encontro dos
objetivos do centro mangualdense. Esta iniciativa tem
como objetivo apoiar a criação e o desenvolvimento
de empresas e de entidades da economia social, bem
como a criação de postos de trabalho, por e para
jovens.
A 2.' edição inclui uma primeira ação de apoio ao
desenvolvimento de projetos, centrada na aquisição
de competências por parte dos jovens. Os jovens
que passarem à fase seguinte, vão contar com
uma segunda ação de apoio à sustentabilidade de

entidades e de postos de trabalho, criados ao abrigo
do programa, resultantes de projetos desenvolvidos
na primeira ação. Os candidatos têm de desenvolver
uma ideia ou projeto e efetuar o registo no site do
programa (eja.juventude.gov.pt).
sistema de incentivos dá novas oportunidades aos
empreendedores
O Sistema de Incentivos "Vale incubação" enquadrase no Programa Startup Portugal e destina-se a
apoiar Micro e Pequenas Empresas com menos de
um ano, de qualquer atividade económica. Promover
o empreendedorismo qualificado e criativo é o
objetivo do Vale Incubação, que pretende favorecer
a emergência de novas oportunidades de negócio
e o nascimento de mais empresas, em particular
nas áreas criativas, inovadoras e tecnológicas. Mais
informações em http://www.poci-compete2020.pt/
concursos/detalhe/AAC 20-SI-2017.
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AUTORA MANGUALDENSE NARIA RADATOS LANÇA
ROMANCE "LAÇOS ESCONDIDOS"
No próximo dia 2 de novembro, Mangualde irá acolher
o lançamento do romance 'Laços Escondidos" de
Naria Radatos (Ana Fernandes). Depois da poesia a
escritora traz agora a público o seu primeiro Romance.
Naria virá diretamente de Paris para a primeira sessão
de lançamento que terá lugar no dia 30 outubro pelas
18:00 na livraria da Chiado Editora em Lisboa. De
seguida, virá até Mangualde, terra que a viu nascer,
onde fará a apresentação da sua obra na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves. A sessão irá contar
com a presença da autora e do senhor Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. Irá
marcar presença durante a Feira dos Santos no stand
da junta de freguesia de Mangualde nos próximos
dias 4 e 5 de novembro.
Em encontros anteriores a autora tinha-nos deixado
esta promessa agora vamos poder conhecer um outro
lado da poetisa. Vamos poder conhecer um romance
que pretende prender o leitor do início ao fim. Um
romance que não conhece fronteiras nem limites,
simplesmente o amor incondicional.
Natural de Mangualde, Ana Fernandes (Naria
Radatos) frequenta atualmente o 2° ano do ensino
superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade
Aberta, terminou o curso Geral de Formação
Feminina, e frequentou a Alliance Française durante
três anos, concluindo o 5° Ano desta Instituição.
Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela
escrita e pelas atividades culturais. Ao longo da sua
escolaridade participou em vários concursos literários,
promovidos quer pela escola quer pela comunidade
ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de
Mangualde e ao grupo Cultural e Recreativo de
Abrunhosa do Mato. Aos 17 anos ganhou o primeiro
prémio da revista Maria na rúbrica de produção
escrita "A minha vida dava um filme." Durante dez

anos trabalhou na empresa Malhacila-Fábrica de
Malhas, Lda. onde desempenhou diversas funções
administrativas. Com o marido emigrado em França,
aos 30 anos decidiu deixar as suas conquistas e
alguns sonhos na gaveta e enveredar na aventura
da emigração. Sempre ávida do saber fez variadas
formações profissionais, aperfeiçoando a língua
francesa que já dominava fluentemente. Colaborou
com alguns artigos no jornal O Alvaranense de Viana
do Castelo e já em França no jornal Portugal no
Coração. Alguns dos seus poemas foram publicados
no jornal Notícias da Beira com o qual ainda colabora
atualmente. É também colaboradora do jornal O
Renascimento, de Mangualde e do lusolnfo de Paris.
Exerce, ainda, as funções de revisora e tradutora.
Obras onde participou:
- "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto
apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde — abril 2016
- Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado
Editora, cerimónia de lançamento- 23 de outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
- "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
da Oxala Editora- apresentada na Biblioteca Dr.
Alexandre Alves em Mangualde — outubro 2016
- I Colectânea de Poesia Lusófona em Pariscerimónia de lançamento dia 22 de junho de 2017 nc
Consulado Geral de Paris
- Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado
Editora, cerimónia de lançamento- 30 de outubro
2017, no teatro Tivoli em Lisboa
Obras da autora
- Romance "Laços Escondidos" da Chiado Editoralançamento feito na Livraria da Chiado Editora em
Lisboa - 30 outubro 2017.
Outros projetos em construção...
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NAS RUAS DE
MANGUALDE E UM
POUCO POR TODO O
CONCELHO PS FEZ A
FESTA COM MAIS UMA
VITÓRIA DE JOÃO
AZEVEDO
Nas palavras que dirigiu à população, João Azevedo
partilhou a grande vitória alcançada com todos
os mangualdenses. "Uma vitória de Mangualde,
dos mangualdenses que me enche de orgulho
e satisfação. O projeto Mangualde com futuro
contínua a crescer e a ganhar cada vez mais a vossa
confiança", referiu.
Com este resultado histórico para o PS em
Mangualde, João Azevedo referiu que não podia estar
mais satisfeito, sendo este o reconhecimento do
trabalho que tem vindo a ser feito por uma equipa que
tem mostrado sempre um trabalho de excelência.
A terminar o novamente eleito Presidente da Câmara,
deixou palavras de agradecimento mostrando a
vontade de continuar a defender os interesses de
Mangualde e dos mangualdenses.
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INSTALAÇÃO DA NOVA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PARA O MANDATO DE 2017/2021
Teve lugar no passado dia 14 de outubro, pelas
18H30 na Biblioteca Municipal de Mangualde a instalação da nova Assembleia Municipal, resultante do ato
eleitoral realizado no passado dia 1 de Outubro.
A sessão foi presidida pela Presidente da Assembleia

Municipal de Mangualde cessante e agora novamente
eleita, Leonor Pais.
Além a Presidente da Assembleia, Leonor Pais, tomaram posse como deputados deste órgão mais 14 elementos eleitos pela lista do PS, 5 pela lista do PSD, 1
pela CDU, bem como os Presidentes de Junta eleitos,
que também têm assento neste órgão.
Entretanto, nos termos do n.° 1, do artigo 45.°, da
referida Lei, imediatamente a seguir ao ato de insta-

lação, teve lugar a primeira reunião de funcionamento
da Assembleia Municipal, para efeitos de eleição do
Presidente e Secretários da Mesa, tendo sido eleitos
para secretários a Dra Cristina Matos e o Sr. António
Ferreira.
Após a instalação da nova Assembleia Municipal, esta
deu posse à nova Câmara Municipal eleita para o
mandato 2017/2021, tendo neste ato, tomado posse
o Presidente eleito João Azevedo, que irá agora cumprir aquele que será o seu último mandato à frente da
Câmara Municipal de Mangualde, bem como, dos restantes vereadores eleitos, 5 do PS e 1 do PSD.
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O resultado do ato eleitoral que decorreu no passado
dia 1 de outubro, ditou uma vitória esmagadora
de João Azevedo e sua equipa, onde na Câmara
Municipal conseguiu eleger 6 dos 7 vereadores
possíveis, sendo que, da parte do partido da oposição
apenas o cabeça de Lista e candidato à Presidência
da Câmara, Joaquim Messias, conseguiu ser eleito.
Na Assembleia Municipal, também se assistiu
ao mesmo desaire, com a eleição de apenas 5
deputados, dos 21 possíveis, a nível das freguesias
a situação foi igual, não conseguindo o PSD eleger
qualquer presidente de Junta, apenas se mantendo
a União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão
e Lobelhe do Mato, que sendo independente era
apoiada pelo PSD.
Verificando os números no concelho, o PS conseguiu
69,53%, o PSD 21,66% e a CDU 3,78%.
Da análise aos resultados distritais é possível verificar
que o PS conseguiu no distrito de Viseu a vitória mais
significativa, tendo o resultado do PSD ficado nos
três últimos lugares dos 24 concelhos que compõem
o distrito de Viseu, sendo apenas ultrapassado por
Nelas e Cinfães que obtiveram resultados ainda
piores que os de Mangualde.
Os resultados verificados em Mangualde, espelharam
o que se passou por todo o país, onde o PSD foi sem
dúvida o grande derrotado, obrigando agora os seus
dirigentes a pensar em novas estratégias e caminhos
a seguir para reverter o resultado no futuro.
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OS MANGUALDENSES VOTARAM
JOÃO AZEVEDO FOI NOVAMENTE ELEITO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

-
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JOÃO AZEVEDO
7627 VOTOS

LEONOR PAIS
7024 VOTOS

SERAFIM TAVARES
2742 VOTOS

JOAQUIM MESSIAS
2376 VOTOS

PSD APENAS ELEGEU UM VEREADOR
A MAIOR DERROTA DESDE 1974

MANGUALDE

Joaquim Messias

Patricia Fernandes

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.
INSTITUTO CLINICO
da G. Guerra,
n° 27 DEOFTALMOLOGIA

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

Jorge Santos Ángela Pinho

Luis Amaral Susana Almeida

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDª
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

Joaquim Silva

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos,pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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INFERNO DAS CHAMAS VOLTOU A MANGUALDE
Chegados aos meados de outubro e quando tudo
fazia prever que a chuva estaria para chegar, trazendo
consigo benefícios tão esperados, eis que, antes dela,
chegou o fogo. Chegou no dia 15 de outubro com
uma intensidade tremenda. O vendo que durante
este dia se fez sentir ajudou à rápida propagação das
chamas e Mangualde, a exemplo de várias outras
localidades do país, viveu momentos aflitivos.
Ao fim da tarde do dia 15 havia dois incêndios
ativos no concelho de Mangualde, Cunha Baixa e
Moimenta de Maceira Dão, mas o pior chegou com
a noite. Quase todo o concelho foi tomado pelas
chamas. Várias habitações arderam. O fumo que se
fez sentir foi tanto, que na segunda feira pela manhã
ao chegarem à escola os alunos eram mandados
embora, pois as escolas estavam encerradas.
Em declarações à agência Lusa, João Azevedo
salientou as falhas de energia elétrica que se fizeram
sentir no concelho desde o início da tarde do dia 15,

que "põem em causa o abastecimento de água e o
combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja
corte de energia elétrica no concelho de Mangualde
e noutros concelhos, que estejam a por em causa o
abastecimento de água das populações e o próprio
combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade
que tem de ser assacada a quem fornece energia",

referiu.
À nossa redação chegam relatos de incêndios
ocorridos, e alguns ainda a decorrer, em Cubos,
Mesquitela, Mourilhe, Freixiosa, S. Cosmado,
Moimenta do Dão, Lobelhe, Água Levada, Ançada,
Matados, Tragos, Mata dos Condes em Mangualde,
Pedreles, Ançada, Zona Industrial do Salgueiro...
Palavras, não há. Ficam algumas imagens que
mostram o terror que se vive / viveu
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"CIDADAO ESCLARECI
DO, CONSUMIDOR PRECAVIDO"
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
acolhe no próximo dia 18 de outubro a sessão de
esclarecimento "Cidadão esclarecido, Consumidor
precavido — Serviços Públicos Essenciais". O encontro,
de entrada livre, terá lugar pelas 14h30 e conta com
o Professor Mário Frota como orador.
A sessão, organizada pela Associação Portuguesa
de Direito do Consumidor com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, integra o Projeto apoiado
pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores 2016.
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VII ENCONTRO
NACIONAL
PRODUTORES DE
MIRTILOS
Mangualde acolhe, nos dias 3 e 4 de novembro, o VII
Encontro Nacional Produtores de Midilos. O evento,
organizado pela COAPE, Cooperativa Agropecuária
dos Agricultores de Mangualde CRL em parceria
com a Câmara Municipal de Mangualde realiza-se no
Centro Paroquial de Mangualde.
O cartaz é o mais internacional de sempre, com
oradores vindos de Espanha, Itália e América do
Norte. Como já vem sendo hábito das edições
anteriores, esta edição voltará a centrar o seu
foco em abordagens práticas e concretas em
assuntos relevantes para a fileira. Serão abordadas
problemáticas associadas ao cultivo, comercialização
e distribuição, não esquecendo nunca o estado da
arte no panorama mundial.
Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição
em www.encontronacionalmirtilos,pt
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LEITURAS ENFEITIÇADAS INVADEM MANGUALDE
"SEXTAS DA LUA" REGRESSAM COM
CAMINHADA, CONTOS E LENDAS TRADICIONAIS
No dia 31 de outubro (terça-feira), Mangualde volta
a celebrar o Halloween com mais uma edição de
"Leituras Enfeitiçadas". Sob o mote "Contos e lendas
tradicionais associados a Mangualde", integra o
projeto "Sextas da Lua" de outubro e vão invadir a
cidade a partir das 20:30, com concentração no Largo
Dr. Couto. A iniciativa é organizada pela autarquia
mangualdense através da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves.
O programa começa com uma Caminhada Enfeitiçada
pelas ruas mangualdenses, até à Biblioteca
Municipal, onde haverá performances e leituras que
se aliam a divertidas imagens de bruxas e abóboras
tornando a noite ainda mais mágica. Depois, serão
reinterpretados lendas, costumes e tradições
relacionados com Mangualde, pela Zunzum, uma
Associação Cultural sediada em Viseu. Esta uma
organização sem fins lucrativos tem como objetivo
abraçar a cultura como saúde pública, levando-a
a mais públicos. A Zunzum pretende tornar-se no

principal palco de criação de produtos culturais e de
trabalho de novos artistas em Viseu.
Tal como nas edições passadas contaremos com o
apoio de alguns parceiros da comunidade, tais como
os Escuteiros, Agrupamento de Escolas, entre outros.
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Incêndios: Autarca de Mangualde lamenta corte de energia que põe em causa
abastecimento de água

Tipo Meio:
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Sapo Online - Sapo 24 Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9eadc7e

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentou hoje as falhas de energia elétrica que
se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e
o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à Agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam a alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
15 out 2017
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Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde
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País
15.10.2017 23h50
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
Lusa
15.10.2017 23h50
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Incêndios: Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:
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O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
PUB
PUB
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
COMENTÁRIOS
15 de OUTUBRO de 2017 - 23:29
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Incêndios: Autarca de Mangualde lamenta corte de energia que põe em causa
abastecimento de água

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

15/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc7f6f31

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentou hoje as falhas de energia elétrica que
se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e
o combate aos incêndios".
PUB
PUB
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à Agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam a alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
COMENTÁRIOS
15 de OUTUBRO de 2017 - 21:39
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Ativado Plano Municipal de Emergência em Mangualde
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O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
PUB
PUB
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
COMENTÁRIOS
15 de OUTUBRO de 2017 - 23:29
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Mangualde vive momentos mais tranquilos apesar da nuvem de fumo -- autarca
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Destak Online
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1b7d4c0

O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior tranquilidade, apesar de estar coberto por
uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos pontuais e de fraca expressão, disse à agência
Lusa o autarca local.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas
últimas horas acalmou", apesar da carga de dióxido de carbono que se sente.
"Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um agradecimento aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e às populações, que tiveram um papel decisivo neste combate. Se as populações não
se tivessem empenhado, a situação não tinha sido esta", referiu.
16 | 10 | 2017

17.21H

Destak/Lusa |
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“Temos que criar as condições para
trazer mais pessoas para Mangualde”
Posse À entrada para o terceiro e último mandato, João Azevedo disse que o investimento público e 0s fundos
comunitários são decisivos para o futuro do município
DR

Eduarda Macário
O auditório da Biblioteca de
Mangualde foi pequeno para
acolher, sábado, os que quiseram aplaudir João Azevedo e a
sua equipa. Depois de todos os
eleitos jurarem por sua «honra
cumprir com lealdade as funções que lhes foram atribuídas», a presidente da Assembleia Municipal cessante, Leonor Pais, enalteceu o voto expressivo da confirmação do
projecto ‘Mangualde com futuro’.
E estava dado o mote para
um discurso emotivo, de improviso, e marcado por muitos
agradecimentos. João Azevedo
agradeceu, mas destacou de
forma emocionada o apoio de
longa data de Jorge Coelho que
fez questão de estar presente.
O reeleito presidente da Câmara recuou a 1993 altura em
que o projecto socialista para
Mangualde começou a caminhar. Um projecto que viria a

João Azevedo promete continuidade do projecto “Mangualde”

ganhar o concelho em 2009.
Mas as vitórias não acontecem por acaso. É preciso, como
referiu o autarca, muito trabalho, muita dedicação e mulheres e homens que colocam o
interesse do concelho acima de
partidos. Mas para João Aze-

vedo, a «agenda do concelho
tem cinco marcas fundamentais». A primeira tem a ver com
o investimento público.
«Investimento na cidade, nas
aldeias, na mobilidade, no ambiente, na regeneração urbana,
na cultura, na saúde e em várias

áreas da educação», apontou,
reconhecendo que «o investimento público é decisivo para
o futuro de Mangualde». O que,
«vai ser uma realidade a curto
prazo», apontando projectos
que visam a coesão territorial.
E por falar em território, João

Azevedo sublinhou o apoio da
CIM Viseu Dão Lafões representada pelo seu presidente,
José Morgado e pelo seu secretário executivo, Nuno Martinho.
«Estes dois homens têm sido
fundamentais para que Mangualde se desenvolva. E por
isso vamos continuar a trabalhar fortemente para que os
projectos comunitários sejam
uma realidade em Mangualde», apontou.
Mas se o investimento público é a principal marca, não é
menos importante a notoriedade e a força do concelho que
depende da capacidade de se
afirmar junto das várias instituições regionais, nacionais e
europeias.
Segue-se a a coesão territorial
versus investimento privado.
«Nós só conseguimos ter futuro
se tivermos um concelho com
mais pessoas e só o conseguimos se tivermos respostas para
os que querem vir, como emprego qualificado», referiu.

Em quarto lugar, João Azevedo aponta o sector primário
como uma marca prioritária
neste caminho pela afirmação.
O sector da agricultura e da floresta que toca nas pessoas, que
toca, infelizmente, nos incêndios, mas que deve ser um sector nobre, reconhecido e bem
pago. «Mangualde tem condições para se afirmar na agricultura tornando-se num território mais ordenado, com menos fogos e melhor ambiente».
Por último a marca turismo
que João Azevedo apresentou
como «uma arma de captação
de pessoas».
Tudo isto, sublinha João Azevedo, são pontos estratégicos
para a afirmação de «um projecto que não se esgota nos
próximos quatro anos». 2021,
ano em que João Azevedo já
não poderá recandidatar-se à
Câmara de Mangualde mas
que iremos reencontrar «noutros momentos eleitorais noutros sítios». |
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Incêndios: Mangualde vive momentos mais tranquilos apesar da nuvem de fumo -autarca
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Diário de Notícias Online
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Mangualde, Viseu 16 out (Lusa) - O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior
tranquilidade, apesar de estar coberto por uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos
pontuais e de fraca expressão, disse à agência Lusa o autarca local.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas
últimas horas acalmou", apesar da carga de dióxido de carbono que se sente.
"Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um agradecimento aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e às populações, que tiveram um papel decisivo neste combate. Se as populações não
se tivessem empenhado, a situação não tinha sido esta", referiu.
Os incêndios que atingiram desde domingo o concelho de Mangualde não causaram qualquer vítima.
No entanto, contam-se "muitos danos materiais", em habitações e em indústrias.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Ardeu mais de uma dezena de casas devolutas e segundas habitações, embora não tenha informação
de qualquer habitação principal. Temos quatro indústrias afetadas, duas delas violentamente afetadas:
a Sonae Indústria e a Mr. Reboques", informou.
O autarca de Mangualde informou ainda que a Infraestruturas de Portugal e a EDP se encontram "a
normalizar os canais de ligação no concelho", de forma a "repor a normalidade e levar tranquilidade às
pessoas".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a
evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.
O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade
pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios,
principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.
Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à
utilização de meios aéreos.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais de 200
feridos.
2017-10-16T17:18:27Z
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Borges da Silva quer
que o concelho seja “uma
referência para a região”
NELAS O auditório do edifício
Multiusos de Nelas foi o local
escolhido por Borges da Silva,
para tomar posse como presidente da Câmara Municipal de
Nelas, na passada sexta-feira,
dando assim início a um segundo mandato.
Durante o seu discurso, Borges da Silva aproveitou por
agradecer a todos os que votaram nele no acto eleitoral do
passado dia 1 e elogiou a sua
equipa e os restantes candidatos
mas deixou críticas. “Não posso
deixar de dizer apenas que a
vontade expressa nas urnas no
passado dia 1 de Outubro foi
também a resposta negativa
clara a quem privilegiou o insulto e a calúnia sobre os adversários ou a quem ainda não
aprendeu na história das sucessivas eleições que o ataque pessoal ou o ataque a características pessoais desligadas de resultados ou até o ataque à vida
profissional e familiar dos adversários não rende votos maioritários em lado nenhum e
muito menos o rende na nossa
terra”.
O autarca eleito garantiu que
as pessoas “precisam de atitudes” e nesse sentido deixou o
compromisso de continuar a
colocar o município de Nelas
“como terra e comunidade desenvolvidas, económica e socialmente”, para que o concelho
seja “uma referência para a região”.
Ainda durante o seu discurso
de tomada de posse, Borges da
Silva aproveitou para relembrar
todos os presentes as promessas que fez durante a campanha
eleitoral e que pretende cumprir.
Manter as finanças equilibra-

Borges da Silva tomou posse na sexta-feira

das e a baixa do IMI, requalificar
e ampliar uma rede de parques
infantis e seniores em todas as
freguesias e continuar em todo
o concelho operações de reabilitação urbana, são alguns dos
compromissos.
A melhoria e ampliação de
toda a rede viária, obras de acessibilidade em todas as freguesias
fazem parte das intervenções a
realizar pelo Executivo que pretende “continuar a lutar pelo
IC12 e IC37, além do reforço da
linha da Beira Alta”.
“No emprego e economia vamos realizar o investimento de
4 milhões de euros já aprovado
para a Zona Industrial de Nelas
pelos fundos comunitários.
Reafirmo a nossa intenção de
adquirir, requalificar e instalar
empresas nas instalações dos
fornos eléctricos em Canas de
Senhorim e continuar a requalificação, ampliação e instalação
de empresas em todas as quatro
zonas industriais do concelho”,
disse Borges da Silva, acrescen-
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“Compromisso com a população
passa pela aposta nas vertentes
económica, social e cultural”
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Daniela Soares Ferreira

Meio: Imprensa

tando que pretende continuar
a consolidar eventos como a
Feira do Vinho do Dão, o Rally
do Vinho do Dão, entre outros.
O presidente destacou ainda o
apoio que pretende continuar a
facultar às Instituições Particulares de Solidariedade Social, à
Universidade Sénior e aos seniores e o apoio à natalidade e
famílias carenciadas.
Relativamente ao ambiente,
Borges da Silva destacou a
construção de ETAR's e a despoluição de ribeiras e rios. O
melhoramento dos cuidados
médicos, o reforço na cultura e
a valorização da educação e do
desporto fizeram ainda parte do
discurso do presidente.
“Estou muito feliz por ter sido
também aquele que escolheram, assumindo a responsabilidade de retribuir a Nelas tudo
aquilo que Nelas já fez por mim.
Assumo e agradeço finalmente
a honra e a responsabilidade
que acabam de me renovar”, finalizou. |

JOSÉ FONSECA

José Fonseca
SERNANCELHE O executivo
municipal de Sernancelhe vai
apostar no desenvolvimento
económico, social e cultural do
concelho. O presidente da autarquia, Carlos Santiago, que
ontem tomou posse com os
restantes membros dos órgãos
municipais, para um novo
mandato, apontou a direcção
para os próximos quatro anos,
explicando que “Sernancelhe
conta com todos, no processo
contínuo de construção do futuro da nossa terra”.
“Espero dos senhores vereadores o mesmo rigor a mesma
competência, a mesma disponibilidade e o mesmo sentido
de dever que marcou os últimos quatro anos. A mesma
confiança deposito em todos os
que agora iniciam as suas funções nas juntas de freguesia e
na Assembleia Municipal de
Sernancelhe. Que seja um mandato de trabalho, de realizações
e que, acima de tudo, vá de encontro às necessidades das populações que os elegeram”, sublinhou Carlos Santiago.
Segundo o autarca, o novo
mandato ficará marcado pelo
rigor na gestão, pela responsabilidade “na forma como estamos na vida pública”e pela verdade na relação com os sernancelhenses. “O nosso compromisso com a população passa
pela aposta nas vertentes económica, social e cultural”, acrescentou.
“Sernancelhe é um concelho
dinâmico, atractivo, lutador,
com enorme sentido juvial, que
tem demonstrado resistir, em
pleno Interior de Portugal, às
adversidades e tem conseguido
projectar-se no país e no mundo”, destacou o presidente.

Carlos Santiago tomou ontem posse em Sernancelhe

“O município tem demonstrado que é possível estar ao
lado dos empresários, ajudá-los
a melhorar o desempenho das
suas empresas e proporcionarlhes o caminho da internacionalização. A determinação em
construir uma região forte e
coesa, de que Sernancelhe faz
parte, tem-se notado muito na
capacidade que cada município
tem tido para se valorizar, para
se internacionalizar e, sobretudo, para se afirmar como
uma região de atracção e de desenvolvimento. Isto é possível
porque soubemos promover a
verdadeira interajuda municipal, onde cada concelho, dentro
da sua especificidade, pode ser
mais forte, afirmar o seu território e construir uma estratégia
de futura para as suas gentes”,
explicou.
Quanto à aposta na área social, destacou o trabalho feito
pelas instituições localizadas e
anunciou a continuidade do
apoio dado pelo município. “Sa-

bemos quanto a interioridade
ainda pesa no nosso dia-a-dia,
mas, dentro das nossas limitações, podemos garantir mais
qualidade de vida e atrair pessoas para Sernancelhe. Boas
condições de vida para a população, principalmente para
os seniores. Por isso, mantemos
o apoio na compra de medicamentos e o funcionamento do
Gabinete de Apoio à Saúde e
reafirmamos a capacidade de
resposta do Gabinete de Apoio
ao Emigrante”.
No que diz respeito à cultura
destacou Sernancelhe como “a
terra da castanha, de Aquilino
Ribeiro e do Santuário da Lapa”.
“São expoentes da cultura do
nosso país e estão associados à
autenticidade de que qualquer
nação precisa para se afirmar
no mundo. Por isso, Sernancelhe encara os eventos como
oportunidades para se promover, mostrar a cultura, a autenticidade e o associativismo do
nosso território”, garantiu. |
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“Tudo faremos para projectar
“Temos que criar as condições
o desenvolvimento de Vouzela
para trazermos mais pessoas
aumentando a qualidade de vida” para o concelho de Mangualde”
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Eduarda Macário
Com o lema “Vouzela e os vouzelenses sempre primeiro”, o
reeleito presidente da Câmara
agradeceu sábado, “a renovação
do voto de confiança”.
Com um discurso emocionado que lhe valeu, no final,
uma ovação de pé, Rui Ladeira
levou os presentes no salão nobre por uma viagem, ainda que
curta, por um conjunto de projectos e de obras que pretendem
“projectar o desenvolvimento
de Vouzela aumentando a qualidade de vida de todos os vouzelenses”. Uma meta assumida
pelo autarca e por toda a equipa
que o acompanha e que para
ser atingida exige um outro conjunto de projectos que o executivo irá procurar concretizar
neste novo mandato.
Um trabalho planeado e programado assente em quatro eixos estratégicos como o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, educação
e cultura, o ambiente e recursos
naturais e o turismo.
“O programa eleitoral apresentado foi cumprido, Um programa assente na atracção de
investimento com o intuito de
criar emprego, novas oportunidades e consequentemente
bem-estar para a nossa comunidade”, garantiu o autarca, reconhecendo que se apostou
também “na valorização da
identidade do concelho e no
apoio às colectividades”. “Empenhá-mo-nos na defesa e promoção dos produtos regionais
e do riquíssimo património histórico, gastronómico e ambiental”, acrescentou.
Reconhecendo que tudo isto
foi acompanhado por uma
“gestão financeira rigorosa, séria
e competente”, Rui Ladeira ad-

Rui Ladeira e Telmo Antunes na tomada de posse

mitiu que “os resultados estão
à vista” num concelho “mais
forte, mais competitivo e mais
coeso”.
E por isso é que o programa
preparado para mais quatro
anos pretende afirmar Vouzela
no contexto regional e nacional
preparando-a para vencer os
desafios do presente e do futuro”. De novo, as apostas assentam em quatro eixos estratégicos apontados como “motores fundamentais para a equidade territorial, para o aumento
do emprego, para a fixação da
população e para a promoção
do desenvolvimento local e regional”.
E os objectivos estão bem delineados. Por exemplo, o apoio
e reforço do tecido empresarial
existente no concelho com a
ampliação e capacitação das zonas industriais ou a promoção
e apoio ao comércio local e a
continuação da requalificação
da vila para promover o desenvolvimento económico.

A requalificação das escolas
do pré-escolar e do 1.º ciclo e da
escola secundária de Vouzela ou
a criação do pólo da Criatividade - Centro de Ciência Vida, a
criação de um centro de competência para a família ou um
projecto psico-social de apoio
aos idosos para que se torne
possível o desenvolvimento social, educação e cultura.
Mas também o reforço do
abastecimento de água em termos de qualidade e quantidade
bem como o aumento da cobertura do abastecimento de
água e de saneamento básico
para se conseguirem sucessos
no desenvolvimento rural, ambiente e recursoss naturais.
E porque o turismo é um dos
vectores estratégicos para a afirmação do concelho, nada melhor do que actualizar o portfólio turístico do concelho, investir
em projectos diferenciadores,
implementar a Ecopista do
Vouga e promover o Centro
BTT. |

DR

Eduarda Macário
O auditório da Biblioteca de
Mangualde foi pequeno para
acolher, sábado, os que quiseram aplaudir João Azevedo e a
sua equipa. Depois de todos os
eleitos jurarem por sua “honra
cumprir com lealdade as funções que lhes foram atribuídas”,
a presidente daAssembleia Municipal cessante, Leonor Pais,
enalteceu o voto expressivo da
confirmação do projecto “Mangualde com futuro”.
E estava dado o mote para
um discurso emotivo, de improviso, e marcado por muitos
agradecimentos. João Azevedo
agradeceu, mas destacou de
forma emocionada o apoio de
longa data de Jorge Coelho que
fez questão de estar presente.
O reeleito presidente da Câmara recuou a 1993 altura em
que o projecto socialista para
Mangualde começou a caminhar. Um projecto que viria a
ganhar o concelho em 2009.
Mas as vitórias não acontecem por acaso. É preciso, como
referiu o autarca, muito trabalho, muita dedicação e mulheres
e homens que colocam o interesse do conselho acima de partidos. Mas para João Azevedo,
a “agenda do concelho tem
cinco marcas fundamentais . A
primeira tem a ver com o investimento público.
“Investimento na cidade, nas
aldeias, na mobilidade, no ambiente, na regeneração urbana,
na cultura, na saúde e em várias
áreas da educação”, apontou,
reconhecendo que “o investimento público é decisivo para
o futuro de Mangualde”. O que,
“vai ser uma realidade a curto
prazo”, apontando projectos
que visam a coesão territorial.
E por falar em território, João

João Azevedo promete continuidade do projecto “Mangualde”

Azevedo sublinhou o apoio da
CIM Viseu Dão Lafões representada pelo seu presidente,
José Morgado e pelo seu secretário executivo, Nuno Martinho.
“Estes dois homens têm sido
fundamentais para que Mangualde se desenvolva. E por isso
vamos continuar a trabalhar
fortemente para que os projectos comunitários sejam uma
realidade em Mangualde”,
apontou.
Mas se o investimento público é a principal marca, não é
menos importante a notoriedade e a força do concelho que
depende da capacidade de se
afirmar junto das várias instituições regionais, nacionais e
europeias.
Segue-se a a coesão territorial
versus investimento privado.
“Nós só conseguimos ter futuro
se tivermos um concelho com
mais pessoas e só o conseguimos se tivermos respostas para
os que querem vir, como emprego qualificado”, referiur.

Em quarto lugar, João Azevedo aponta o sector primário
como uma marca prioritária
neste caminho pela afirmação.
O sector da agricultura e da floresta que toca nas pessoas, que
toca, infelizmente, nos incêndios, mas que deve ser um sector nobre, reconhecido e bem
pago. “Mangualde tem condições para se afirmar na agricultura tornando-se num território
mais ordenado, com menos fogos e melhor ambiente.
Por último a marca turismo
que João Azevedo apresentou
como “uma arma de captação
de pessoas”.
Tudo isto, sublinha João Azevedo, são pontos estratégicos
para a afirmação de “um projecto que não se esgota nos próximos quatro anos”. 2021, ano
em que João Azevedo já não
poderá recandidatar-se à Câmara de Mangualde mas que
iremos reencontrar “noutros
momentos eleitorais noutros sítios”. |
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Autarcas de Mangualde, Nelas, Sernancelhe
e Vouzela tomaram posse no fim-de-semana
Novos mandatos | P9 e 10
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Homem detido por abuso sexual
de mulher com deficiência Pinhel | P11

FOGOS EM VISEU E GUARDA
MOBILIZAM 1.200 HOMENS
Incêndio destruiu pavilhão de fábrica têxtil e obrigou a evacuar utentes de lar no concelho de Seia
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
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ASAE apreende
várias toneladas
de peixe congelado
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Casal ferido
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de automóvel
Viseu | P5

Académico
e Tondela
fora da Taça
Viseenses ‘cederam’ nas grandes penalidades. Tondelenses não ‘seguraram’ vantagem de dois golos Página 13

Petição exige
reembolso de
tratamentos
Termas | P20

Residências Chão
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Incêndios: Mangualde vive momentos mais tranquilos apesar da nuvem de fumo -autarca

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e500f92e

2017-10-16 17:18
Mangualde, Viseu 16 out (Lusa) - O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior
tranquilidade, apesar de estar coberto por uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos
pontuais e de fraca expressão, disse à agência Lusa o autarca local.De acordo com o presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas últimas horas acalmou", apesar da
carga de dióxido de carbono que se sente."Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um
agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Mangualde e às populações, que tiveram um papel
decisivo neste combate. Se as populações não se tivessem empenhado, a situação não tinha sido
esta", referiu.Os incêndios que atingiram desde domingo o concelho de Mangualde não causaram
qualquer vítima. No entanto, contam-se "muitos danos materiais", em habitações e em
indústrias."Ardeu mais de uma dezena de casas devolutas e segundas habitações, embora não tenha
informação de qualquer habitação principal. Temos quatro indústrias afetadas, duas delas
violentamente afetadas: a Sonae Indústria e a Mr. Reboques", informou.O autarca de Mangualde
informou ainda que a Infraestruturas de Portugal e a EDP se encontram "a normalizar os canais de
ligação no concelho", de forma a "repor a normalidade e levar tranquilidade às pessoas".As centenas
de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades,
provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar
localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.O primeiroministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública,
abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios,
principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.Portugal acionou o
Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios
aéreos.Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão
Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais
de 200 feridos.
Lusa

Página 161

A162

Incêndios: Mangualde vive momentos mais tranquilos apesar da nuvem de fumo -autarca

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

16/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8e087fd

Lusa
Hoje às 17:18, atualizado às 17:22
Mangualde, Viseu 16 out (Lusa) - O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior
tranquilidade, apesar de estar coberto por uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos
pontuais e de fraca expressão, disse à agência Lusa o autarca local.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas
últimas horas acalmou", apesar da carga de dióxido de carbono que se sente.
"Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um agradecimento aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e às populações, que tiveram um papel decisivo neste combate. Se as populações não
se tivessem empenhado, a situação não tinha sido esta", referiu.
Os incêndios que atingiram desde domingo o concelho de Mangualde não causaram qualquer vítima.
No entanto, contam-se "muitos danos materiais", em habitações e em indústrias.
O melhor do Jornal de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
Subscrever
"Ardeu mais de uma dezena de casas devolutas e segundas habitações, embora não tenha informação
de qualquer habitação principal. Temos quatro indústrias afetadas, duas delas violentamente afetadas:
a Sonae Indústria e a Mr. Reboques", informou.
O autarca de Mangualde informou ainda que a Infraestruturas de Portugal e a EDP se encontram "a
normalizar os canais de ligação no concelho", de forma a "repor a normalidade e levar tranquilidade às
pessoas".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a
evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.
O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade
pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios,
principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.
Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à
utilização de meios aéreos.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais de 200
feridos.
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Plano municipal de emergência ativado em Mangualde
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Apelo às populações para atenção redobrada
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23h00, anunciou o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Em Cunha Baixa, uma das aldeias afectadas, já ardeu uma casa desabitada e um homem ficou ferido,
tendo sido transportado para o Hospital de Viseu, informou um habitante local. "Só se houvem
rebentamentos e as chamas andam sempre a rondar as casas", contou.
O presidente da Câmara de Mangualde deixou um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
2017-10-15 00:00:00+01:00
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No dia 31 de outubro (terça-feira), Mangualde volta a celebrar o Halloween com mais uma edição de
"Leituras Enfeitiçadas". Sob o mote "Contos e lendas tradicionais associados a Mangualde", integra o
projeto "Sextas da Lua" de outubro e vão invadir a cidade a partir das 20:30, com concentração no
Largo Dr. Couto. A iniciativa é organizada pela autarquia mangualdense através da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.
O programa começa com uma Caminhada Enfeitiçada pelas ruas mangualdenses, até à Biblioteca
Municipal, onde haverá performances e leituras que se aliam a divertidas imagens de bruxas e
abóboras tornando a noite ainda mais mágica. Depois, serão reinterpretados lendas, costumes e
tradições relacionados com Mangualde, pela Zunzum, uma Associação Cultural sediada em Viseu. Esta
uma organização sem fins lucrativos tem como objetivo abraçar a cultura como saúde pública,
levando-a a mais públicos. A Zunzum pretende tornar-se no principal palco de criação de produtos
culturais e de trabalho de novos artistas em Viseu.
Tal como nas edições passadas contaremos com o apoio de alguns parceiros da comunidade, tais
como os Escuteiros, Agrupamento de Escolas, entre outros.
16 de Outubro de 2017
Redacção
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Ativado às 23:00 o Plano Municipal de Emergência em Mangualde
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Mon, 16 Oct 2017 00:40:13 +0200
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23:00 de hoje, disse o presidente da
autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
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15-10-2017 23:29
Mangualde, Viseu, 15 out (Lusa) -- O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às
23:00 de hoje, disse o presidente da autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge
aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
"A situação é muito complicada porque temos os meios humanos colocados em outros teatros de
operações da região Centro. O fogo já está a chegar às portas da cidade", referiu.
João Azevedo aproveitou também para deixar um apelo às populações, solicitando-lhes atenção
redobrada para as próximas horas.
"Apelo às populações para ajudarem na questão da prevenção, que estejam em alerta e para que
ajudem os idosos", concluiu.
SSS/CMM // MLS
Lusa/Fim

Página 167

A168

Mangualde vive momentos mais tranquilos apesar da nuvem de fumo
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16-10-2017 17:18
Mangualde, Viseu 16 out (Lusa) - O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior
tranquilidade, apesar de estar coberto por uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos
pontuais e de fraca expressão, disse à agência Lusa o autarca local.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas
últimas horas acalmou", apesar da carga de dióxido de carbono que se sente.
"Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um agradecimento aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e às populações, que tiveram um papel decisivo neste combate. Se as populações não
se tivessem empenhado, a situação não tinha sido esta", referiu.
Os incêndios que atingiram desde domingo o concelho de Mangualde não causaram qualquer vítima.
No entanto, contam-se "muitos danos materiais", em habitações e em indústrias.
"Ardeu mais de uma dezena de casas devolutas e segundas habitações, embora não tenha informação
de qualquer habitação principal. Temos quatro indústrias afetadas, duas delas violentamente afetadas:
a Sonae Indústria e a Mr. Reboques", informou.
O autarca de Mangualde informou ainda que a Infraestruturas de Portugal e a EDP se encontram "a
normalizar os canais de ligação no concelho", de forma a "repor a normalidade e levar tranquilidade às
pessoas".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a
evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.
O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade
pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios,
principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.
Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à
utilização de meios aéreos.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais de 200
feridos.
CMM // SSS
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Os incêndios deste domingo provocaram cinco mortos, dois em Penacova, distrito de Coimbra e um no
concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco. Em Oliveira do Hospital há também a registar uma
vítima mortal. Na A25, uma mulher morreu num acidente automóvel quando tentava fugir das
chamas.
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02H30 - Declarado estado de calamidade pública a norte do Tejo
O primeiro-ministro revelou que foi declarado o estado de calamidade pública para todos os distritos a
norte do Rio Tejo. António Costa recordou que o país viveu mais de uma década com poucos
incêndios, o que gerou uma grande acumulação de material combustível.
Segundo o primeiro-ministro, Portugal "está a atravessar pelo segundo ano consecutivo com uma seca
severa, o que dá uma enorme secura em todo o material combustível".
"Tivemos no dia de hoje temperaturas que não têm correspondência com o que é normal para esta
época do ano e com ventos muito fortes. E isso gerou uma capacidade de propagação dos incêndios",
acrescentou.
António Costa confirmou que os incêndios deste domingo provocaram cinco mortos.
No final de uma reunião na sede da Proteção Civil, António Costa deixou uma palavra de
agradecimento a todos os operacionais que durante o dia combateram as chamas nos vários incêndios
florestais que deflagraram no país.
02h10 - Primeiro-ministro reunido na Proteção Civil
02H07 - Dominado fogo que mobilizou mais meios no concelho de Mafra
O fogo rural que deflagrou no domingo em Santa Isidoro, em Mafra, obrigando a mobilizar mais de
170 operacionais, foi dominado hoje de madrugada, segundo informação da Proteção Civil.
02H05 - Várias habitações e instalações fabris queimadas em Oliveira do Hospital
Várias habitações e outros edifícios em número ainda indeterminado foram destruídos pelo fogo em
Oliveira do Hospital, disse hoje uma fonte autárquica à agência Lusa.
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"Várias casas arderam" nas últimas horas na área urbana de Oliveira do Hospital, no distrito de
Coimbra, além de instalações comerciais e fabris, incluindo "uma grande parte da zona industrial",
referiu a fonte da Câmara Municipal.
Não é possível de momento fazer uma contabilização dos edifícios queimados, mas "dezenas de
habitações poderão ter sido destruídas", total ou parcialmente, tendo em conta que os incêndios
atingiram também "várias povoações dispersas", acrescentou.
02H00 - Quase 3.700 operacionais combatem 26 incêndios importantes
Quase 3.700 operacionais, apoiados por 1.100 viaturas, estavam a combater, pelas 02h00 de hoje, 26
incêndios importantes, que lavram um pouco por todo o país, segundo a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).
02H00 - Fogo em Santo Tirso obriga a retirar sete idosos de casas em Guimarei
Um incêndio em Lamelas, concelho de Santo Tirso, obrigou esta noite à retirada de sete idosos das
duas habitações em Guimarei, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários, Joaquim Souto.
"Temos falta de meios. Tivemos que nos limitar à defesa das casas e das pessoas", admitiu o
comandante segundo o qual, a proximidade do fogo de habitações obrigou a retirar cinco pessoas, por
prevenção.
02H00 - Ativado Plano Municipal de Emergência em Aveiro
A Câmara Municipal de Aveiro ativou o Plano Municipal de Emergência, na sequência dos vários fogos
que lavram no concelho, disse à Lusa o presidente da autarquia, Ribau Esteves.
"Temos o município de Aveiro a arder em muitos lados. Em Requeixo, Carregal, Mamodeiro, Quintãs,
Costa do Valado. Isto é uma coisa inacreditável", afirmou Ribau Esteves.
"Andámos sempre a correr atrás das casas. Eu próprio andei a acartar baldes de água", referiu,
adiantando que a situação mais grave aconteceu no Centro Logístico da Moviflor, na Zona Industrial
de Mamodeiro, que "ardeu completamente".
01h56 - Dois desaparecidos em Nelas
Duas pessoas estão desaparecidas no concelho de Nelas, onde há "fogo por todo o lado", casas
ardidas, centenas de pessoas deslocadas e faltam meios de combate, disse hoje à Lusa o comandante
dos bombeiros locais.
De acordo com Filipe Guilherme, duas pessoas foram dadas como desaparecidas numa aldeia da
freguesia de Senhorim, havendo ainda a registar um ferido naquele concelho do distrito de Viseu, "que
conseguiu fugir do veículo onde seguia, que acabou consumido pelas chamas".
A zona do concelho de Nelas está, relatou o comandante dos bombeiros, "cercada pelas chamas, há
fogo por todo o lado".
"Não temos meios. Estamos impotentes perante isto tudo", desabafou.
01H49 - Falhas no SIRESP
A a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Operações de Socorro, Patrícia Gaspar, confirmou
que a rede de comunicações de emergência SIRESP regista "falhas em Viseu, Aveiro e Leiria, que
estão a ter impactos nas operações".
"Têm sido intermitências, as falhas não são generalizadas", especificou.
Perante as falhas, a Autoridade Nacional está a mobilizar duas estações de operações móveis, uma
para Viseu e outra para Aveiro.
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Questionada sobre um eventual reforço de meios nas próximas horas, Patrícia Gaspar esclareceu que
"todos os meios disponíveis estão empenhados", que não se prevê até ao momento o reforço de mais
meios e que apenas poderão ser mobilizados "meios de um fogo para outro".
01h36 - Carros retidos na Praia da Tocha começaram a ser libertados
A GNR deu autorização às 01h12 de hoje para que os 50 automóveis que estavam retidos na Praia da
Tocha na sequência de um incêndio pudessem finalmente viajar, observou a agência Lusa no local.
Muitas destas pessoas estavam a aproveitar o domingo para passear na praia, mas acabaram por ficar
retidas após o incêndio ter atingido aquela zona, depois de ter começado em Quiaios, no concelho
vizinho da Figueira da Foz.
01h29 - Cinco vítimas mortais
Os incêndios deste domingo provocaram cinco mortos, dois em Penacova, distrito de Coimbra e um no
concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco. Em Oliveira do Hospital há também a registar uma
vítima mortal. Na A25, uma mulher morreu num acidente automóvel quando tentava fugir das
chamas.
01h23 - António Costa na sede da Proteção Civil
O primeiro-ministro está na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras, para
acompanhar a evolução do combate aos incêndios que continuam ativos em todo o país.
01h00 - Incêndios provocaram quatro mortos
Os incêndios deste domingo provocaram quatro mortos, dois em Penacova, distrito de Coimbra e um
no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco. Na A25, um condutor morreu num acidente
automóvel quando tentava fugir das chamas.
O comandante dos bombeiros de Oliveira de Frades confirmou à RTP que o acidente na A25 provocou
a morte de um condutor.
Na A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, vários condutores andaram em contramão quando tentavam
fugir às chamas. No entanto, o fumo intenso não permitiu ter uma boa visibilidade, o que deu origem
ao acidente.
O comandante dos bombeiros de Oliveira de Frades fala de "uma situação de calamidade" e pede
"ajuda para combater as chamas.
00h48- Uma casa ardeu em Braga e um hotel foi evacuado
Uma casa ardeu em Braga e um hotel situado "no acesso à Falperra" foi evacuado, confirmou à Lusa
fonte da Proteção Civil de Braga, que salientou que "não há feridos a registar" e que os meios "estão
bem colocados".
"Há confirmação de uma casa ardida em Braga, em Fraião, e já se procedeu ao realojamento dos dois
idosos que nela habitavam. Foi também evacuado um hotel que fica no acesso à Falperra e foram
feitas evacuações também nas freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães", disse a referida fonte.
A mesma fonte salientou que "há casas situadas pelos locais por onde o fogo se está a propagar mas
os meios estão bem colocados para as proteger".
00h45 - ANPC ativa linha de apoio - 800246246
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Em face da situação de emergência que se vive em Portugal continental devida aos incêndios rurais, a
Autoridade Nacional de Proteção Civil ativou a linha telefónica 800246246 para responder aos pedidos
de informação das populações não diretamente relacionados com as operações de proteção e socorro
em curso levadas a cabo pelos agentes de proteção civil que intervêm nos diversos teatros de
operações por todo o país.
00h29 - Portugal Telecom com 600 técnicos no terreno
A Portugal Telecom tem no terreno 600 técnicos e 17 unidades móveis a trabalhar para restabelecer
as comunicações afetadas devido aos incêndios que lavram no país, informou fonte da empresa.
"A PT Portugal tem neste momento cerca de 600 técnicos e todas as unidades móveis [17] a
assegurar as comunicações e a trabalhar no seu restabelecimento em locais onde foram afetadas",
confirmou à agência Lusa fonte da empresa.
00h24 - Fogo destrói casas e desaloja famílias em Gouveia
A zona urbana da cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, foi atingida pelos incêndios e há registo de
casas ardidas e de pessoas desalojadas.
Segundo o autarca Luís Tadeu, "o incêndio entrou na cidade de Gouveia, arderam casas e estão
pessoas desalojadas".
Luís Tadeu adiantou que a Câmara Municipal de Gouveia já tratou "de realojar as pessoas", em
número que não soube precisar.
O autarca queixou-se ainda à Lusa da falta de meios no terreno. "Não os vejo. Não há meios
nenhuns", lamentou.
Segundo Luís Tadeu, na zona de Gouveia, na Serra da Estrela, "está tudo a arder".
"Há incêndios novos. Certamente é ação humana. Objetivamente é ação humana", disse, admitindo
que na origem dos fogos possa estar mão criminosa.
00h18 - Fogo na zona de Óbidos
Bombeiros atacam duas frentes ativas em Óbidos. Bombeiros queixam-se da falta de meios.
As chamas andaram muito próximo das localidades de Cezareda e de Olho Marinho.
00h12 - Bombeiros de Gaia "material e humanamente indisponíveis"
Os vários incêndios que lavravam pelas 23h00 de domingo em Vila Nova de Gaia estavam
"descontrolados", disse à Lusa fonte dos sapadores bombeiros, acrescentando que estes estão
"materialmente e humanamente indisponíveis" para responder às muitas solicitações.
Segundo a mesma fonte, Avintes, Sandim, Valadares, Pedroso, Lever, Serzedo, Crestuma, Valadares e
Canelas são algumas das freguesias com focos de incêndios, algumas com "habitações em perigo" e
outras com "casas já queimadas".
00h10 - Sapador florestal sofre queimaduras em incêndio em Mafra
Um sapador florestal sofreu domingo queimaduras no incêndio na freguesia da Enxara/Gradil/Vila
Franca do Rosário, concelho de Mafra, onde foi ativado o Plano Municipal da Proteção Civil, disse fonte
oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).
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A adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, afirmou à agência Lusa que um sapador florestal
sofreu queimaduras neste fogo, sem precisar a gravidade.
Também nesta zona, foram retiradas por precaução 80 pessoas de um casamento cuja festa decorria
na Quinta do Casal Novo.
O incêndio está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 27 veículos.
Outro incêndio lavra em Santo Isidoro e Encarnação, freguesias do mesmo concelho, donde foram
retiradas meia dúzia de pessoas da localidade de Marvão para instalações cedidas pela junta de
freguesia.
No combate ao fogo, estão 186 operacionais e 60 veículos.
Um terceiro fogo lavra em Jeromelo, freguesia do Milharado, com duas frentes ativas e com 102
operacionais e 28 veículos no local.
00h07 - Chamas atingem a zona de Mafra e Ericeira
Incêndio na zona de Mafra obrigou à evacuação de várias casas.
OS bombeiros no combate às chamas tentam evitar que as chamas atinjam as habitações.
00h05 - Fogo propaga-se para zonas onde há habitações em Braga
O vereador da Proteção Civil de Braga disse que há habitações "pelos locais por onde o fogo se está a
propagar", nas freguesias de Lamaçães e Fraião, e que "há razões para preocupação".
Em declarações à Lusa, Firmino Marques salientou que "há meios de proteção a habitações" nos
"locais problemáticos" e que o fogo que agora gera mais preocupações resultou de "projeções de um
outro incêndio" que começou sábado de madrugada e que "já foi controlado", mas que consumiu mais
de 200 hectares.
"Está a ser um dia terrível e há, de facto, muitas habitações polarizadas pelos locais onde o incêndio
se está a propagar, mas temos meios de proteção às habitações instalados nos locais mais
problemáticos", afirmou Firmino Marques.
00h04 - Marcelo está a acompanhar a situação
Uma nota divulgada no site da Presidência da República refere que "o Presidente da República
manifesta a sua solidariedade às populações e aos autarcas por todo o Continente, agradece o seu
sacrifício, bem como dos Bombeiros e demais estruturas da Proteção Civil no combate aos fogos e
exprime o seu profundo pesar aos familiares das vítimas".
23h58 - Duas localidades evacuadas "por precaução" em Tomar
Os habitantes de duas localidades no concelho de Tomar foram hoje "deslocados por precaução"
devido ao "fumo muito intenso" do incêndio que lavra naquela zona desde as 16h00 de hoje, disse à
Lusa a presidente da autarquia.
De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), em declarações à
Lusa, os habitantes "dos lugares de Casalinho e Vale de Castanheira foram deslocados por precaução,
devido ao fumo muito intenso".
Pelas 23h00, o fogo tinha três frentes ativas. A autarca adiantou que a previsão dos bombeiros é que
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"duas deverão estar dominadas nas próximas horas", sendo a terceira "mais preocupante".
Apesar disso, "não há nenhuma aldeia na linha de fogo", não sendo por isso previsível a necessidade
de se deslocar mais habitantes.
O incêndio destruiu "casas devolutas e barracões" e provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros.
23h50 - Situação complicada na zona de Vila Nova de Poiares, como mostrou em direto na RTP 3 a
jornalistas Rita Marrafa de Carvalho.
O vento está a dificultar o combate às chamas em Vila Nova de Poiares.
23h48 - Base Aérea de Monte Real aberta à população
A Base Aérea n.º 5, de Monte Real, concelho de Leiria, abriu hoje as portas à população da zona que
queira, por motivos de precaução, fugir aos incêndios que lavram na zona, disse fonte da
infraestrutura.
Para o local, já começaram a acorrer algumas pessoas das zonas afetadas, disse a mesma fonte.
O perímetro da estrutura militar, uma base integrada no dispositivo NATO, não está em causa, já que
existem meios próprios de combate aos incêndios.
Para a entrada de Vieira de Leiria, na direção da Praia, os militares deslocaram meios para proteger
uma zona comercial ali localizada, acrescentou a mesma fonte.
23h33 - "Situação complicada" em Gouveia
A zona suburbana da cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda, vive esta noite uma
"situação complicada" devido aos incêndios, disse à agência Lusa fonte autárquica.
Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, João Amaro, pelas 23h05 as chamas,
provenientes da zona de Seia, atingiam os subúrbios da cidade e causavam grande preocupação.
"Numa parte da zona urbana [a situação] está um pouco complicada", mas "não há evacuação
nenhuma", disse.
O autarca referiu que o fogo atingiu a zona da Calçada e da Mata dos Frades, onde terão ardido
"várias casas devolutas".
João Amaro assegurou à Lusa que as habitações atingidas "não eram casas de primeira habitação",
por isso garante que "ninguém ficou sem habitação".
O incêndio que atingiu Gouveia teve início no concelho de Seia.
23h31 - Ativado o Plano Municipal de Emergência em Mangualde
O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23h00, disse o presidente da autarquia,
João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.
Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o
início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios".
"Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de
Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações
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e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem
fornece energia", sustentou.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento
dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.
23h25 - Mais um lar evacuado em Monção
A vice-presidente da Câmara de Monção disse hoje à Lusa que foi decidida a evacuação do lar de
idosos da freguesia de Merufe, onde teve início o incêndio que lavra desde as 20h21 de sábado".
"A situação está sempre a piorar. Já temos 11 freguesias afetadas pelo fogo. Já demos ordem para
evacuar o lar de idosos de Merufe e, durante a madrugada vamos avaliar a evacuação do lar de
Podame", afirmou Conceição Soares.
O concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, é composto por 24 freguesias.
A responsável revelou que "o fogo continua descontrolado e há risco permanente para as habitações".
23h25 - Retomada circulação na Linha Ferroviária do Norte
A circulação na Linha Ferroviária do Norte foi retomada às 22h20, depois de ter sido cortada entre
Aveiro e Oiã (Oliveira do Barro) devido a um incêndio, disse hoje a porta-voz da CP.
Ana Portela disse à agência Lusa que, na Linha do Norte, a circulação foi retomada às 22h20, mas
mantém-se cortada na Linha da Beira Alta, entre Mortágua e Santa Comba Dão, devido a incêndios
ativos no distrito de Viseu.
23h17 - Fogo ameaça casas em Mira
Um incêndio em Mira, distrito de Coimbra, está a ameaçar várias casas paralelas à estrada nacional
109, observou a agência Lusa no local.
Esta frente de fogo, com um quilómetro, arde numa mata junto a essas casas e está a ser combatida
por populares.
Também em Seixo de Mira, na estrada para a praia, há uma frente de fogo, também combatida por
populares.
A Câmara de Mira, distrito de Coimbra, pediu hoje aos populares das urbanizações Miroasis e
Miravillas para de deslocarem calmamente para o centro da Praia da Mira.
22h30 - Três pessoas morreram
Os incêndios deste domingo provocaram três mortos, dois em Penacova, distrito de Coimbra e um no
concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco. As três vítimas são civis.
Em Penacova, as duas vítimas mortais estavam num barracão agrícola, na povoação de Vale Maior,
freguesia de Friúmes e Paradela da Cortiça.
Na Sertã, uma pessoa foi apanhada pelas chamas na localidade de Vale do Louça. Na mesma
localidade, também devido ao incêndio, registaram-se três feridos. O estado dos três feridos estava a
ser avaliado no local pelas 23h00.
As mortes aconteceram já durante a noite.
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A Proteção Civil atualizou também o número de feridos que subiu para 25.
22H00 - Mais de cem incêndios ativos às 22h00
Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da Autoridade da Proteção Civil, revelou que às 22h00
ainda estavam ativos 108 fogos, combatidos por 5.397 operacionais, apoiados por 1.600 meios
terrestres.
"Destas 108 ocorrências, 31 assumem uma importância elevada, pelo tempo de duração que já
apresentam e pelos meios que concentram. Pela complexidade que temos neste momento no terreno",
explicou Patrícia Gaspar.
Estas 31 ocorrências concentram-se nos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda,
Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu.
Desde as 00h00 deste domingo foram registados 443 incêndios florestais.
"Os distritos mais afetados são os de Aveiro com 56, Braga com 38, Coimbra com 25, Porto com 120
incêndios e o distrito de Viseu com 36", salientou Patrícia Gaspar.
Pelo menos três fogos ultrapassaram fronteiras municipais e distritais: o da Figueira da Foz (distrito de
Coimbra) entrou em Mira (Aveiro), o da Lousã (Coimbra) passou para o distrito de Viseu e o de Seia
está a lavrar já no concelho vizinho de Gouveia.
A responsável pela Proteção Civil deixou ainda um agradecimento aos cerca de seis mil operacionais
que combatem as chamas.
A Proteção Civil decidiu, numa reunião que contou com a presença da ministra da Administração
Interna, manter o "alerta vermelho até às 20h00 de segunda-feira. Porque as previsões apesar de
indicarem que poderemos ter uma noite menos complexa, com mais humidade relativa e amanhã já
alguma precipitação. Estes níveis poderão não ser expressivos".
Foi também acionado o acordo bilateral com Marrocos, bem como o mecanismo europeu de Proteção
Civil.
Em relação aos planos de emergência, Patrícia Gaspar esclareceu que "foi ativado um plano distrital de
emergência, no distrito de Coimbra, e quatro planos municipais em Alcobaça, Monção, Mira e Mafra".
Quanto às estradas cortadas, às 22h00 estavam cortados quatro itinerários principais, "a A1, entre a
Mealhada e Aveiro Sul. A 17, entre Marinha das Ondas (zona de Coimbra) e Figueira da Foz. O IC3,
entre Condeixa e o Zambujal. E a A13 no nó de Condeixa", esclareceu.
21H45 - Primeiros condutores presos no IP3 começam a sair escoltados pela GNR
Os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 (IP3) começaram a deslocar-se no
sentido Viseu - Coimbra, por volta das 21h40, disse um dos condutores.
À agência Lusa, esse condutor explicou que há milhares de pessoas ainda no local, na fronteira entre
os distritos de Coimbra e Viseu.
"Há imensos autocarros e vamos começar agora o trajeto, escoltados pela GNR. Não consigo
quantificar, mas são milhares de pessoas. Estamos a ser organizados em grupos de carros para
começar a saída do local", explicou.
O IP3 foi cortado hoje na sequência de um incêndio que começou na Lousã, mas que já alastrou aos
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concelhos de Penacova e Mortágua.
21H35 - Detido presumível autor de fogo que deflagrou em Vale de Cambra
As autoridades detiveram em flagrante delito o presumível autor do incêndio florestal que deflagrou
hoje de manhã em Vale de Cambra, disse o secretário de Estado da Administração Interna.
Segundo Jorge Gomes, que falava à RTP3 perto das 21h30, no posto de comando instalado no
concelho vizinho de Arouca, o homem foi "entregue de imediato à Polícia Judiciária".
O responsável indicou que este incêndio, que deflagrou perto das 07h00, "já está bastante mais
calmo", mas admitiu que o vento continua a dificultar as operações.
Jorge Gomes reiterou que há mão criminosa na origem do grande número de fogos que deflagraram
hoje no país (mais de 300 após a meia-noite).
Este incêndio, no distrito de Aveiro, mantém duas frentes ativas hoje à noite, com 300 operacionais no
combate às chamas, apoiados por 93 veículos.
21H25 - Fogo descontrolado em Óbidos ameaça três aldeias
Um incêndio descontrolado lavra em Óbidos e a centena de bombeiros no terreno está apenas a
proteger habitações das aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho face à escassez de
meios, disse o comandante dos bombeiros locais.
De acordo com o comandante dos bombeiros, o incêndio, com três frentes ativas, está a ameaçar
habitações nas aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho.
21h25 - Incêndio na Ericeira fora de controlo
Um incêndio que lavra na Ericeira com duas frentes ativas obrigou à evacuação de uma população. O
plano de emergência municipal já foi ativado.
21h25 - Lar em Bajanca, Vieira de Leiria, foi evacuado
O lar de idosos da Bajanca, na freguesia de Vieira da Leiria, do concelho de Marinha Grande, foi hoje
evacuado por precaução na sequência de um incêndio.
21H20 - Linhas do Norte e da Beira Alta cortadas
A Linha Ferroviária do Norte está cortada entre Aveiro e Oiã (Oliveira do Bairro), enquanto a Linha da
Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão devido a incêndios, disse hoje a porta-voz
da CP.
Ana Portela disse à agência Lusa que os incêndios que estão a deflagrar no distrito de Aveiro estão a
obrigar ao corte da Linha do Norte entre Aveiro e Oiã, já no concelho de Oliveira do Bairro.
Já a Linha da Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão, devido a incêndios ativos no
distrito de Viseu.
21H20 - 'Resort' do Grupo Visabeira, em Mortágua, cercado pelas chamas
Uma unidade hoteleira do Grupo Visabeira, situada junto à Barragem da Aguieira, no concelho de
Mortágua, encontrava-se cerca das 19h00 cercada por um incêndio, informou o diretor das Relações
Públicas do Grupo Visabeira, José Arimateia.
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"As últimas informações que temos é que estavam cercados pelo incêndio e que havia muito fumo. As
pessoas refugiaram-se na zona do multiusos", referiu.
21H17 - Câmara de Mira aconselha evacuação de duas urbanizações
A Câmara de Mira, distrito de Coimbra, pediu hoje aos populares das urbanizações Miroasis e
Miravillas para de deslocarem calmamente para o centro da Praia da Mira.
"Pede-se à população do Miroasis e Miravillas que, calmamente, comece a sair das suas casas em
direção ao centro da Praia de Mira", lê-se uma publicação intitulada "Aviso muito importante".
21H15 - Parque de campismo da Praia da Vieira destruído pelas chamas
O parque de campismo da Praia da Vieira, na Marinha Grande, foi hoje consumido pelas chamas. Este
incêndio, de acordo com o presidente da Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, está
incontrolável.
"Está tudo muito complicado, está incontrolável. Peço desculpa mas não lhe posso dizer nada mais",
sintetizou o autarca à agência Lusa.
21H15 - Oliveira do Hospital ativa Plano Municipal de Emergência
A Câmara de Oliveira do Hospital ativou ao fim da tarde de hoje o Plano Municipal de Emergência e
Proteção Civil devido aos "vários fogos" que lavram no concelho, disse uma fonte da autarquia à
agência Lusa.
"Isto está muito trágico", afirmou a fonte do gabinete do presidente da Câmara, José Carlos
Alexandrino.
O concelho de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, "está todo a arder", referiu.
21h10 - Câmara de Seia declara situação de alerta
A Câmara Municipal de Seia declarou hoje a situação de alerta no seu território devido aos incêndios
que estão a originar uma situação "muito complicada", com aldeias em risco.
O presidente da autarquia de Seia, Carlos Filipe Camelo, disse à agência Lusa, que devido aos fogos
rurais que atingem o território concelhio, localizado na área da Serra da Estrela, no distrito da Guarda,
a situação "está muito complicada".
21H00 - Mais de 20 estradas cortadas, entre a quais as A1, A11 e A25
Mais de 20 estradas estão cortadas devido a incêndios, entre autoestradas (A1, A11 e A25), estradas
nacionais, estradas municipais, itinerários principais (IP3 e IP6) e itinerários complementares, segundo
a informação recolhida pela Lusa.
Pelas 18h30, fonte da Guarda Nacional Republicana já tinha avançado que existiam mais de 15
estradas cortadas, sobretudo, no norte e no centro do país, salientando que não excluía a existência
de mais vias fechadas à circulação devido a incêndios.
Cruzando os dados disponibilizados pela GNR e os que constam no Portal das Estradas da
Infraestruturas de Portugal, ao nível de autoestradas, além da A1, também há um corte total da A11
(em Figueiredo e Silvares, distrito de Braga) e da A25 (Aveiro).
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20H30 - Incêndio de Vale de Cambra alastrou a Arouca
O incêndio que deflagrou esta manhã em Vale de Cambra alastrou ao concelho vizinho d Arouca e os
bombeiros tentam combater as chamas na localidade de Vela em Escariz.
As chamas consumiram alguns anexos, máquinas agrícolas, uma vacaria e andaram muito perto de
uma habitação.
Algumas estradas municipais continuam cortadas.
20H20 - "Incêndios não deflagram assim", afirma ministra da Administração Interna
Constança Urbano de Sousa considera que os "infelizmente os incêndios não deflagram assim" e
aponta o dedo a uma "inadequação dos comportamentos das pessoas". A ministra acrescentou que
que já foi acionado o "mecanismo europeu de proteção civil" e pedida a cooperação "a Espanha e a
Marrocos".
"Apesar de todas as proibições, que foram prolongadas até ao final do mês, continuamos a assistir a
muitas ignições que são provocadas pelas pessoas. As ignições não surgem do nada".
Em relação aos meios no tereno a governante frisa que "estão os que são possíveis". "O sistema foi
todo reforçado e vai continuar reforçado até ao final deste mês. Mas também é preciso que as pessoas
adequem os seus comportamentos à situação que estamos a viver".
A ministra confirmou que as autoridades têm "indicação de alguns feridos ligeiros mas os dados estão
a ser atualizados a todo o momento".
Constança Urbano de Sousa reconheceu que além da "mão criminosa" poderá também haver falhas na
prevenção e no combate aos incêndios.
"Com um número tão elevados de ocorrências não existe nenhum dispositivo à face da terra que
possa fazer face a este número elevado".
A ministra revelou ainda que "o Comandante Nacional da Proteção Civil será nomeado a seu tempo".
Em relação aos relatórios dos incêndios de Pedrógão Grande que apontam para falta de coordenação
entre os meios envolvidos no combate às chamas, a ministra afirmou que "a primeira responsabilidade
é dar execução às grandes conclusões".
20h00 - Incêndio na Lousã alastrou aos concelhos vizinhos
O incêndio que começou esta manhã no concelho da Lousã alastrou aos concelhos de Vila Nova de
Poiares e Penacova. O combate às chamas, que lavram de forma descontrolada, continua a dar muito
trabalho aos bombeiros.
O IP3 na zona de Penacova está cortado devido às chamas. Na localidade e Moinhos atingiram duas
casas, uma desabitada e a outra habitada por uma família.
Em Serpins atingiu uma empresa de madeiras e uma serração.
Jaime Marta Soares, ex-presidente da câmara de Vila Nova de Poiares e presidente da Liga dos
Bombeiros, afirmou à RTP que a situação "é dramática".
19H45 - Praia da Vieira, Marinha Grande, evacuada
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A localidade de Praia da Vieira, na Marinha Grande, está a ser evacuada, na sequência de ordem
emitida pela GNR, disse à agência Lusa uma moradora da freguesia.
As pessoas apenas podem deslocar-se para a Praia do Pedrógão, já no concelho de Leiria, acrescentou
a mesma moradora.
Na Praia do Pedrógão, há dezenas de carros estacionados.
O fogo, ainda de acordo com a fonte, está a "tocar a Praia da Vieira".
"A GNR está a evacuar a Praia da Vieira. As indicações são ir para a Praia do Pedrógão e é impossível
ir para a Vieira de Leiria ou para a Marinha Grande", disse.
19H30 - Situação incontrolável em Arganil, várias aldeias evacuadas
A situação em Arganil, distrito de Coimbra, está incontrolável e já houve necessidade de evacuar
várias aldeias na sequência de um incêndio que está a atingir aquele concelho, disse o presidente da
Câmara.
Ricardo Alves disse à agência Lusa que os "meios são escassos" e que as populações estão a ajudar ao
combate, mas temerosas.
"Há várias aldeias evacuadas. A situação está má. O fogo lavra com grande intensidade, em várias
frentes", disse Ricardo Alves, adiantando não poder acrescentar muito mais.
19H15 - Estrada de S. Pedro de Moel para Marinha Grande fechada
A GNR de Leiria cortou hoje à tarde a estrada que liga a Marinha Grande a S. Pedro de Moel, na
sequência de um incêndio, e apelou para que as pessoas não se dirijam para essa zona.
Fonte da GNR disse à agência Lusa que não é possível passar para a povoação de S. Pedro de Moel e
que quem se encontra nesta localidade e quiser regressar à Marinha Grande ou Leiria terá de se dirigir
para a Vieira de Leiria, freguesia do concelho da Marinha Grande.
"Apelamos às pessoas para que não se dirijam para S. Pedro de Moel", sublinhou fonte da GNR.
19H08 - Zona industrial da Praia da Tocha ameaçada
Uma zona industrial da Tocha, Cantanhede, está a ser ameaçada pelo incêndio que começou em
Quiaios, Figueira da Foz, e que alastrou entretanto àquele concelho, disse a presidente da Câmara à
agência Lusa.
As chamas que se dirigem para a vila da Tocha, de acordo com o que a Lusa observou no local,
atingem uma altitude superior a 25 metros.
19H00 - Quinze estradas cortadas
Pelo menos 15 estradas estão cortadas devido a incêndios e, para além de várias nacionais e
municipais, destaque para a Autoestrada do Norte (A1) que está fechada entre Albergaria e a
Mealhada nos dois sentidos.
A informação foi avançada à Lusa pelas 18h30 por fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), que
não exclui a existência de mais vias fechadas à circulação devido a incêndios que lavram, sobretudo,
no norte e centro do país.
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19H00 - Ministra da Administração Interna preside à reunião extraordinária na ANPC
A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, preside à reunião extraordinária do
Centro de Cooperação Operacional Nacional (CCON), a decorrer hoje ao fim da tarde na Autoridade
Nacional de Proteção Civil.
Fonte do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à agência Lusa que a reunião extraordinária
foi convocada devido aos incêndios que estão a lavrar no país.
Fazem parte do CCON os agentes de proteção civil, como a GNR, PSP, Instituto Nacional de
Emergência Médica e Instituto Português do Mar e da Atmosfera, além de outras entidades que cada
ocorrência em concreto venha a justificar.
18H55 - Estrada Nacional 350 cortada na zona de Pedrógão Pequeno
A estrada nacional 350, entre os quilómetros 85 e 100, na zona de Pedrógão Pequeno, Sertã, estava
hoje cortada ao trânsito na sequência de um incêndio que lavra naquela região, disse fonte da GNR.
Este incêndio, que já obrigou à evacuação de algumas ideias, teve início às 12h02 e tem obrigado à
intervenção de praticamente 300 bombeiros.
18h50 - Três incêndios na região de Portalegre mobilizam cerca de 160 bombeiros
Cerca de 160 bombeiros auxiliados por 45 viaturas estão mobilizados para o combate a três incêndios
florestais que deflagraram na tarde de hoje nos concelhos de Ponte de Sor e Castelo de Vide, no
distrito de Portalegre.
Ainda no concelho de Ponte de Sor, na freguesia de Tramaga e Vale de Açor, encontra-se em fase de
resolução um incêndio que consumiu mato, tendo o alerta para as chamas sido dado pelas 16h53. No
local permanecem dez bombeiros auxiliados por quatro viaturas.
Em Santiago Maior, no concelho de Castelo de Vide está, por sua vez, em fase de conclusão, um
incêndio de natureza agrícola que eclodiu às 16h00 e mobilizou 36 bombeiros auxiliados por nove
viaturas.
18H50 - Câmara de Cantanhede fala em "situação tremenda"
A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, caracterizou hoje de "tremendo" o incêndio
que começou em Quiaios, Figueira da Foz, e que alastrou àquele concelho, obrigando à evacuação do
parque de campismo da Praia da Tocha.
"A rapidez da propagação das chamas levou a que o incêndio aqui chegasse em 01h30. A situação é
tremenda", disse.
A autarca explicou já ter falado com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes,
para procurar ter mais meios no combate a este fogo, mas que o governante, embora tenha
demonstrado também essa intenção, reconheceu que as "dificuldades estão por todo o lado".
18h40 - Fogo continua incontrolável em Monção
O vento forte esta a dificultar o combate às chamas que se aproximam da vila de Monção.
José Passos, comandante dos bombeiros voluntários de Monção, afirma que está a "solicitar mais
meios".
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"A progressão derivado ao vento que se faz sentir e como está a progredir, torna-se difícil o combate
às chamas".
18h35 - A1 cortada nos dois sentidos
A circulação na autoestrada do norte está cortada, entre a Mealhada e Albergaria nos dois sentidos
devido a incêndio.
18h25 - Acionado o plano distrital de emergência em Vila Nova de Poiares
O plano distrital de emergência em Vila Nova de Poiares foi acionado devido à situação de incêndios
que se vive no concelho. João Henrique, presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, afirma que "é
uma situação dramática, com inúmeras frentes de fogo".
"Neste momento eu diria que o concelho está praticamente todo a arder. O fogo entrou nas zonas
habitacionais, urbanas, na zona industrial", acrescentou.
"É uma situação que neste momento é muito complicada", sublinhou.
O incêndio em Vila Nova de Poiares destrui três casas, uma delas de primeira habitação.
18H15 - Secretário de Estado aponta origem criminosa
O secretário de Estado da Administração Interna considerou que os incêndios florestais registados hoje
têm origem criminosa, uma vez que as áreas que estão a arder são aquelas onde há pastorícia.
"As áreas onde há pastorícia estão todas a arder. Isto não é por acaso", disse Jorge Gomes, que está
em Arouca, onde está situado o posto de comando do incêndio de Vale de Cambra, no distrito de
Aveiro, à agência Lusa.
Questionado se considerava que os incêndios de hoje tinham origem criminosa, o secretário de Estado
respondeu: "Sim".
"Não se põe um país arder de um dia para outro só porque se anunciou que amanhã [segunda-feira]
vai haver chuva. Como vai haver chuva, os pastos estão proibidos de fazer queimadas, foi prolongada
a proibição até 31 de outubro, há gente que não resiste a isso, que olha para os seus interesses
pessoais", sustentou.
Jorge Gomes disse também que hoje está a ser um "dia muito complicado", existindo "quase 19
grandes incêndios" e é o dia do ano em que se registam "em simultâneo" o maior número de fogos de
grande dimensão.
18H00 - Evacuado parque de campismo da Praia da Tocha em Cantanhede
O parque de campismo da Praia da Tocha, Cantanhede, começou a ser evacuado, na sequência de um
incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, disse fonte da GNR.
No local, presenciou a agência Lusa, há uma fila de automóveis a sair da Praia da Tocha em direção à
Tocha e a GNR só permite passagem para a Praia a moradores.
Há meios de bombeiros posicionados na ligação à Praia.
17H45 - Chamas destruíram pavilhão de fábrica têxtil em Seia
O incêndio que lavra no concelho de Seia, no distrito da Guarda, destruiu hoje o pavilhão de uma
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fábrica têxtil na localidade de Vodra, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.
Segundo o autarca Carlos Filipe Camelo, as chamas atingiram a antiga fábrica têxtil Vodratex e
destruíram um pavilhão "dos mais antigos".
O presidente da autarquia de Seia admitiu que os danos causados pelo fogo não irão comprometer o
funcionamento da unidade fabril.
17h30 - Proteção civil fala no pior dia do ano
Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil, considera que que estamos "hoje a
viver o pior dia do ano em matéria de incêndios florestais. Temos todos os distritos do país em alerta
vermelho, até às 20h00 de amanhã (segunda-feira)".
Estão nesta altura 88 incêndios ativos. Este domingo chegaram a estar ativos 303 incêndios florestais.
"Temos neste momento todos os meios disponíveis no país empenhados nas operações de combate,
rescaldo e vigilância aos incêndios florestais", acrescentou.
Dos 88 incêndios ativos, "há 13 ocorrências de importância elevada" onde "estamos a concentrar
todos os esforços".
O incêndio de Monção, em Viana do Castelo, o de Seia, no distrito da Guarda, o de Vale de Cambra,
no distrito de Aveiro, o da Lousã, em Coimbra. Sertã, Castelo Branco e Arganil, no distrito de Coimbra,
são os que mais preocupam a Proteção Civil.
Os incêndios do dia de hoje provocaram ferimentos leves a 23 pessoas, das quais 17 bombeiros e seis
civis, disse hoje a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC)
Patrícia Gaspar.
"Temos 17 bombeiros feridos leves, dos quais quatro sofreram queimaduras na Sertã, e seis civis
feridos sem gravidade. A maior parte dos ferimentos prendeu-se com inalação de fumos, por parte dos
operacionais, sobretudo", disse Patrícia Gaspar.
17H15 - Aldeia de Carragozela esteve em risco
As chamas chegaram muito perto das casas na aldeia de Carragozela. Os bombeiros tentam salvar as
habitações.
A GNR está a aconselhar a população mais idosa a abandonar a localidade.
O vento muito forte está a dificultar o trabalho de combate às chamas.
17H05 - Bombeiros e população "salvam" mais de uma dúzia de casas
Mais de uma dúzia de casas foram salvas, hoje, no lugar de São Tomé e Calvário, em Verdoejo,
Valença, "graças aos bombeiros, sapadores e população que deram tudo por tudo", disse à Lusa o
presidente da Câmara.
"A prontidão dos meios humanos e materiais dos bombeiros e sapadores florestais, apoiados pela
população que disponibilizou tratores e cisternas foi fundamental para salvar mais de 12 habitações,
situadas junto à Estrada Nacional (EN) 13", afirmou Jorge Mendes.
17h00 - Mais de 4.000 operacionais combatem as chamas

Página 183

Mais de quatro mil operacionais combatem neste momento mais de uma centena de meia de incêndios
no país.
Estão apoiados por mais de 1.000 meios terrestres e 13 meios aéreos.
16h50 - Bombeiros feridos estão fora de perigo
Os cincos bombeiros feridos na sequência de um capotamento da viatura sofreram ferimentos ligeiros
e estão no Hospital da Feira a fazer exames.
16h45 - Antiga fábrica classificada com interesse municipal ardeu na Lousã
A antiga Fábrica de Papel do Boque, em Serpins, classificada como imóvel de interesse municipal, foi
destruída hoje pelo incêndio que lavra na zona, admitiu hoje à Lusa um vereador da Câmara da Lousã.
"Tenho ideia que ardeu", disse Ricardo Fernandes, que detém os pelouros dos Bombeiros, Proteção
Civil, Segurança, Floresta e Desenvolvimento Rural, cuja informação foi confirmada à agência Lusa por
testemunhas no local.
José Luís Santos, professor de História, afirmou que o fogo "destruiu por completo as instalações"
fabris, que estão desativadas há cerca de 30 anos e foram classificadas, em 1992, como imóvel de
valor concelhio, depois convertido em interesse municipal, através de um novo diploma, publicado em
2001.
A Fábrica de Papel foi inaugurada, em 1861, pelo industrial José Joaquim de Paula, que 40 anos antes
tinha fundado a congénere Fábrica de Papel de Góis, tirando também partido das águas do Ceira, na
Ponte do Sótão, a montante de Serpins.
Às 16h00 cerca de 1.500 operacionais combatiam oito grandes fogos no centro e no norte do país.
Segundo a Proteção Civil os "mais complicados" eram os que lavravam em Monção, Seia, Vale de
Cambra e Lousã.
Em Monção, o plano de proteção civil foi ativado depois das chamas terem destruído várias casas.
Cerca de 50 idosos de um lar de Barbeira, Monção, foram evacuados para o pavilhão da escola EB 2/3.
Os idosos foram transportados por viaturas da Cruz Vermelha.
Em Vale de Cambra, o despiste de uma viatura de bombeiros, provocou ferimentos ligeiros nos cinco
ocupantes.
Os feridos foram transportados para o hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira.
Relacionados
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Mangualde, Viseu 16 out (Lusa) - O concelho de Mangualde vive agora momentos de maior
tranquilidade, apesar de estar coberto por uma nuvem de fumo e de contar com reacendimentos
pontuais e de fraca expressão, disse à agência Lusa o autarca local.
PUB
PUB
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, "a situação que se viveu nas
últimas horas acalmou", apesar da carga de dióxido de carbono que se sente.
"Naturalmente continuamos alerta e gostaria de deixar um agradecimento aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e às populações, que tiveram um papel decisivo neste combate. Se as populações não
se tivessem empenhado, a situação não tinha sido esta", referiu.
Os incêndios que atingiram desde domingo o concelho de Mangualde não causaram qualquer vítima.
No entanto, contam-se "muitos danos materiais", em habitações e em indústrias.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
"Ardeu mais de uma dezena de casas devolutas e segundas habitações, embora não tenha informação
de qualquer habitação principal. Temos quatro indústrias afetadas, duas delas violentamente afetadas:
a Sonae Indústria e a Mr. Reboques", informou.
O autarca de Mangualde informou ainda que a Infraestruturas de Portugal e a EDP se encontram "a
normalizar os canais de ligação no concelho", de forma a "repor a normalidade e levar tranquilidade às
pessoas".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a
evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.
O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade
pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios,
principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.
Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à
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utilização de meios aéreos.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 vítimas mortais e mais de 200
feridos.
COMENTÁRIOS
16 de OUTUBRO de 2017 - 17:18
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Livro “Cancro com humor”
apresentado sexta-feira
MANGUALDE 'Cancro com
Humor 2 – É possível ser feliz
no caos' de Marine Antunes,
uma sobrevivente de cancro,
vai ser apresentado sexta-feira,
às 21h00 no Salão Nobre da
Câmara de Mangualde. Este
segundo livro é uma obra de
autor escrito com a maturidade e a experiência que a vivência do cancro proporcionou.
Marine Antunes descobriu
aos 13 anos, no Hospital de Leiria, que desenvolvia um linfoma não-Hodgink. A partir
desse dia mudou-se para o
Hospital Universitário de
Coimbra, passando este a ser
a sua segunda casa.
Depois de ultrapassada a
doença, 'Cancro com Humor'
surgiu em 2013 com o objectivo de se tornar um projecto
inspirador para todos aqueles
que vivem a doença oncoló-

gica, uma voz activa na luta
contra o cancro.
Segundo Marine Antunes, “é
possível viver no caos, mas
este pode ser vivido de várias
formas e cabe-nos a nós, doentes, sobreviventes ou cuidadores escolher a melhor forma
de lidar com ele”. “Eu escolhi o
humor e é através deste testemunho humorístico, frontal e
ousado que pretendo falar de
cancro, sem tabus, sem medos
e na primeira pessoa”, disse.
A apresentação de sexta-feira está inserida na tour de
apresentação do livro que levará a autora numa viagem
por Portugal continental e ilhas
(Madeira).
Para o lançamento deste segundo livro, Marine Antunes
conta com o apoio da OncoDNA, empresa belga líder
em medicina oncológica de
precisão. |
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Arganil
PAULO NOVAIS/ Lusa
Um dia após os incêndios que deflagraram em Portugal, vários autarcas de concelhos afetados pelo
fogo deixam críticas, mas também recomendações. Consideram prioritário a realização de um
"levantamento rigoroso", que avalie a situação. Alertam para as centenas de postos de trabalho em
risco e deixam elogios à GNR
Mafalda Ganhão
Jornalista
Helena Bento
Jornalista
"Nada ficou por arder." Luís Vasconcelos, presidente da câmara de Oliveira de Frades, faz um balanço
desolado ao Expresso, ainda com base nos levantamentos preliminares após os incêndios que
afetaram o concelho. "Das oito freguesias do município, cinco ficaram quase eliminadas. Tudo à volta
das casas ardeu", disse, lamentando a ausência de meios para combater as chamas.
O autarca não duvida que, face ao incêndio que chegou no domingo vindo da concelho vizinho, "com
toda a força", "cada um teve de se defender como podia". Restam cinzas. E olhando para o cenário, a
grande preocupação de Luís Vasconcelos é a situação em que ficou aquela que era uma das zonas
industriais mais fortes da região. Feito o primeiro levantamento, nove empresas foram afetadas,
algumas reduzidas a escombros. O autarca refere que são cerca de 700 os postos de trabalho em
causa, um problema cuja dimensão diz exigir ajuda externa: "Sem ela estas empresas não se vão
conseguir reerguer".
Luís Vasconcelos vai tentar contactar a ministra da Admistração Interna esta terça-feira, na esperança
de que alguém nos ouça". Considera prioritária a realização de um "levantamento rigoroso", que avalie
a situação e permita encontrar uma resposta, "para que as pessoas não se vejam forçadas a
abandonar a região".
"Viveu-se um pandemónio, sem estratégia de combate"
De Gouveia, chegam também os lamentos de Luis Tadeu, que esteve no terreno a acompanhar o
evoluir dos incêndios que varreram "casas, explorações agrícolas e animais". O presidente da
autarquia aponta o dedo à falta de meios e à ausência de reforços - que diz ter pedido insistentemente
- nomeadamente de meios aéreos, "que nunca chegaram".
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"Viveu-se um pandemónio, sem estratégia de combate e com os bombeiros a tentarem apenas
minimizar as consequências do fogo, por serem tão poucos", disse ao Expresso. "O que valeu foi a
solidariedade entre as pessoas e o empenho dos bombeiros e da própria GNR, que correram riscos,
para que a desgraça não fosse maior. Se assim não fosse, não duvido que estaríamos a esta hora a
lamentar mais mortos".
Luis Tadeu deixa críticas ao posto de comando e à "descordenação" a que diz ter assistido. E explica
porquê: "Não sei o que se passou. Não tinha a real noção da dimensão e da perigosidade dos
incêndios que lavravam, com o risco de atingirem área urbana, como aconteceu. Quem comandou e
orientou os poucos meios no terreno, reagiu em função da informação que a câmara ou a GNR lhe
fazia chegar". As comunicações falharam também. "Em certas freguesias o fogo lavrou absolutamente
à solta", acrescentou.
"É preciso um ano zero em Portugal no que diz respeito aos fogos"
Mais do que críticas, João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, prefere fazer
"constatações". Constatações que vão desde a dimensão do incêndio que afetou o aquele concelho "foi o fogo mais perigoso que alguma vez aqui tivemos" - à falta de recursos humanos para combater
as chamas. "Foram demasiadas ocorrências ao mesmo tempo e as corporações locais ficaram sozinhas
nos seus concelhos". Foi a ajuda da população que permitiu evitar que o pior acontecesse. "A
população fez um trabalho como nunca foi feito. Percebeu o que estava a acontecer e mostrou uma
determinação enorme no combate ao fogo".
Para o autarca, aquilo que aconteceu no domingo era, em grande medida, previsível. "Quem tá dentro
da matéria sabe perfeitamente que, com mais de 500 fogos no país, o processo entra em colapso". Ao
Expresso, João Azevedo defendeu a necessidade de haver um "ano zero" em Portugal no que diz
respeito aos incêndios. "Temos de começar a preparar, de forma muito clara, a rede primária, a
reflorestação, o ordenamento do território e a colocação de mais pessoas no interior". Para o autarca,
é "obrigatório" que se faça um projeto de ordenamento do território "como deve ser" e "como nunca
foi feito", responsabilizando "quer as pessoas, quer as instituições, empresas e o próprio estado". "Se
tivermos um território ocupado por pessoas ou por animais ou por vegetação ordenada, tenho a
certeza de que incêndios como o deste domingo não voltarão a acontecer".
2017-10-17T09:33:53.034Z
[Additional Text]:
Mafalda Ganhão
Mafalda Ganhão

Helena Bento
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Ministro do Planeamento reúne-se amanhã com municípios afetados pelos incêndios
Nuno Miguel Silva
17 Out 2017
Objetivo é aprofundar o recenseamento dos prejuízos nos concelhos mais afetados pelos incêndios de
15 e 16 de outubro.
Cristina Bernardo
O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas vai reunir-se amanhã com os municípios de
Mangualde, Carregal do Sal e Nelas, na Câmara Municipal de Mangualde.
O objetivo é aprofundar o recenseamento dos prejuízos nos concelhos mais afetados pelos incêndios
de 15 e 16 de outubro.
Mais tarde, às 16 horas, Pedro Marques vai encontrar-se com as autarquias de Gondomar, Valongo e
Vila Nova de Gaia, numa reunião a realizar-se na Câmara Municipal de Gondomar. Continuar a ler
2017-10-17 19:36:03+00:00
Nuno Miguel Silva
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Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que se comemora a 28 de outubro, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove a iniciativa "Aprender em Festa",
em parceria com o Cine Clube de Viseu. Haverá sessões de cinema dirigidas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de outubro (quinta e sexta-feira), e aos alunos do Ensino Secundário,
a 30 e 31 de outubro (segunda e terça-feira).
Centenas de cidades por todo o mundo dedicam o mês de outubro à animação. Mangualde faz parte
desse conjunto e, no final do mês, o Cinema de Animação vai ser a vertente cultural em destaque no
concelho.
Os mais novos vão poder assistir a curtas-metragens de vários realizadores, feitas entre 2014 e 2017,
numa parceria com a Casa da Animação. As sessões têm a duração de 55 minutos e incluem histórias
animadas, de lirismo e fantasia. O programa conta com filmes feitos, na sua maioria, com recurso ao
desenho animado, demonstrando a diversidade de formas e ritmos que a técnica permite e a
capacidade que o cinema de animação tem de construir histórias e criar personagens sem
constrangimentos do que é real.
Os filmes escolhidos para os alunos do 1.º Ciclo têm em atenção as exigências percetivas dos mais
novos, intensificando a experiência de ver cinema, contribuindo para uma maior proximidade afetiva
com as artes visuais e o desenvolvimento de várias competências criativas.
Já os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir ao filme "Paula Rego Histórias & Segredos",
realizado por Nick Willing, no Reino Unido, em 2017. Com a duração de 92 minutos, a longametragem revela pela primeira vez Paula Rego, mãe do cineasta. Conhecida por ser muito ciosa da
sua privacidade, surpreende o seu filho com histórias e segredos da sua vida excecional. O resultado é
um filme frontal, descomplexado e desconcertante, sem precisar, para isso, de recorrer a mais do que
o que tem à sua frente: uma câmara, uma pessoa que conta histórias, uma imagem fixa que se abre a
mil leituras.
A participação nas sessões tem um custo de 1EUR por aluno.
17 de Outubro de 2017
Rosto
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No dia 31 de outubro (terça-feira), Mangualde volta a celebrar o Halloween com mais uma edição de
"Leituras Enfeitiçadas". Sob o mote "Contos e lendas tradicionais associados a Mangualde", integra o
projeto "Sextas da Lua" de outubro e vão invadir a cidade a partir das 20:30, com concentração no
Largo Dr. Couto. A iniciativa é organizada pela autarquia mangualdense através da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.
O programa começa com uma Caminhada Enfeitiçada pelas ruas mangualdenses, até à Biblioteca
Municipal, onde haverá performances e leituras que se aliam a divertidas imagens de bruxas e
abóboras tornando a noite ainda mais mágica. Depois, serão reinterpretados lendas, costumes e
tradições relacionados com Mangualde, pela Zunzum, uma Associação Cultural sediada em Viseu. Esta
uma organização sem fins lucrativos tem como objetivo abraçar a cultura como saúde pública,
levando-a a mais públicos. A Zunzum pretende tornar-se no principal palco de criação de produtos
culturais e de trabalho de novos artistas em Viseu.
Tal como nas edições passadas contaremos com o apoio de alguns parceiros da comunidade, tais
como os Escuteiros, Agrupamento de Escolas, entre outros.
17 de Outubro de 2017
Rosto
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Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra a 24 de
outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de
outubro. "Atelier Crescer Igual - papeis familiares", teatro "Mariana num Mundo Igual" e Exposição "A
Igualdade Vista pelas Crianças" têm como objetivo fazer pensar e debater os principais desafios na
luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela
Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento e
Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das
questões da igualdade, igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do 4.º D e 4.º E do
1.º Ciclo do Ensino Básico, sob o tema "Atelier Crescer Igual - papeis familiares".
O teatro "Mariana num Mundo Igual" decorrerá no dia 24 de outubro, às 15h, no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos do 4.º Ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da
Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela
igualdade de género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos,
desfazendo muitos preconceitos.
Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças",uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram alvo
das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
18 Outubro, 2017
José Silva

Página 193

A194

Município de Mangualde relança o Cineteatro

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

18/10/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b896cbf

Foi há 57 anos que o Cineteatro de Mangualde passou a película 'A Luz vem do Alto', um filme
diferente para a época. Considerado um dos mais expressivos êxitos do cinema nacional, retrata um
conflito vivido na região do Vale do Vouga. A obra foi exibida no dia 16 de outubro e distinguia-se pelo
realismo da verdade humana.
Com uma interpretação notável de Maria Dulce, Roberto Camardiel, Félix Fernandez, F. Curado Ribeiro
e Mário Pereira, entre outros nomes, o filme venceu a má impressão que o público tinha do cinema
português. A obra foi oficialmente selecionada para representar Portugal no Festival Internacional de
Cinema de San Sebastián.
A campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' tem como objetivo relembrar os filmes exibidos no
Cineteatro de Mangualde e é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde.
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.
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
18 Outubro, 2017
José Silva
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Autarquias poderão ter de comprar
água para abastecer os concelhos
ESCASSEZOs presidentes das
câmaras de Viseu, Mangualde,
Nelas e Penalva do Castelo estiveram reunidos com o secretário de Estado do Ambiente,
Carlos Martins, com o objectivo
de encontrar soluções para a

escassez de água que se regista
na Barragem de Fagilde, a partir da qual são abastecidos os
quatro concelhos. Actualmente,
tem os níveis muito baixos de
armazenamento.
Na reunião, que decorreu no

antigo Governo Civil de Viseu,
também estiveram presentes
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e da Administração Regional Hidrográfica do Centro e ficou acordada a constituição de um
grupo operacional para resolver o problema do abastecimento de água.
Em cima da mesa está a possibilidade destes municípios
adquirirem água a outros sistemas de abastecimento vizinhos, nomeadamente nas barragens de Trancoso, da Aguieira ou da Águas do Planalto,
que depois será transportada,
possivelmente, para a Estação
de Tratamento de Água (ETA)
de Fagilde. Outra possibilidade
equacionada é avançar com
novos furos. |
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Os presidentes das câmaras de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo estiveram reunidos com
o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, com o objectivo de encontrar soluções para a
escassez de água que se regista na Barragem de Fagilde, a partir da qual são abastecidos os quatro
concelhos e que regista, actualmente, níveis muito baixos de armazenamento.
Na reunião, que decorreu no antigo Governo Civil de Viseu, também estiveram presentes
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e da Administração Regional Hidrográfica do
Centro, ficou acordada a constituição de um grupo operacional para resolver o problema do
abastecimento de água.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
Lusa
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Autarquia poderá comprar
água para abastecimento
Água Grupo operacional vai ser constituído para resolver problemas
de abastecimento e decidir as melhores opções
Os presidentes das câmaras de
Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo estiveram
reunidos com o secretário de
Estado do Ambiente, Carlos
Martins, com o objectivo de
encontrar soluções para a escassez de água que se regista
na Barragem de Fagilde, a partir da qual são abastecidos os
quatro concelhos e que regista,
actualmente, níveis muito baixos de armazenamento.
Na reunião, que decorreu no
antigo Governo Civil de Viseu,
também estiveram presentes
representantes da Agência
Portuguesa do Ambiente e da
Administração Regional Hidrográfica do Centro, ficou
acordada a constituição de um
grupo operacional para resolver o problema do abastecimento de água.
Em cima da mesa está a possibilidade de os municípios adquirirem água a outros sistemas de abastecimento vizinhos, nomeadamente, nas barragens de Trancoso, da
Aguieira ou da Águas do Planalto, que depois será transportada, possivelmente, para
a Estação de Tratamento de
Água (ETA) de Fagilde. Outra
possibilidade é avançar com
novos furos, cabendo ao grupo
operacional escolher a melhor
opção.
Das medidas que visam garantir o abastecimento a médio
prazo, faz ainda parte o desassoreamento da albufeira da
Barragem de Fagilde e o aumento da capacidade de armazenamento da Estação de
Tratamento de Água (ETA) de

Na Estação de Tratamento de Água de Fagilde será reforçado o armazenamento

Fagilde, que avançam no próximo ano.
Segundo o secretário de Estado do Ambiente, também
está a ser estudado o reforço
da capacidade de armazenamento da Barragem de Fagilde.
De acordo com o governante
será feito um projecto com o
objectivo de aumentar a capacidade de encaixe através da
subida da parede da barragem,
o que poderá permitir um aumento entre os 20 e os 25% da
capacidade de armazenamento da barragem. O Diário
de Viseu sabe que técnicos do
Laboratório Nacional de En-

genharia Civil já estiveram na
Barragem de Fagilde.
No final da reunião, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, mostrou-se
satisfeito com as medidas
acordadas com o Governo,
mas também garantiu que não
desistirá do projecto da nova
barragem no Rio Vouga, que
tem como objectivo garantir o
abastecimento de oito municípios da região.
Recorde-se que, no passado
mês de Setembro, Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, São Pedro do Sul,
Vila Nova de Paiva e Vouzela

assinaram um acordo para a
constituição de uma empresa
intermunicipal de abastecimento de água e saneamento
que permitirá, até ao final do
ano, apresentar uma candidatura a fundos comunitários,
com o objectivo de criar condições para a realização de investimentos estruturantes no
sistema de armazenamento,
tratamento e distribuição de
água, entre os quais, o reforço
da capacidade da barragem
de Fagilde, a construção da
barragem do Vouga e a sua
exploração eficiente e integrada. |

Página 199

ID: 71786420

18-10-2017

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,05 x 5,71 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DIÁRIO Nº 5360 18 DE OUTUBRO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

VISEU PONDERA COMPRAR
ÁGUA PARA ABASTECIMENTO
Autarcas de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo reuniram com o secretário de Estado do Ambiente
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País
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas vai reunir-se esta tarde com os presidentes das
câmaras municipais de Mangualde e Gondomar para apurar os prejuízos naqueles concelhos
Foto
Diário Imagem
Localidade
Pedro Marques vai estar reunido esta tarde com os presidentes de dois concelhos que foram mais
afetados pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro.
O objetivo das reuniões com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas será no âmbito de
serem identificados e recenseados os prejuízos que aqueles dois concelhos sofreram com os incêndios
dos últimos dias.
Pelas 16h00, o ministro irá reunir com o presidente da câmara de Mangualde e duas horas e meia
mais tarde com o presidente da câmara de Gondomar.
2017-10-18 14:14:11
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
Lusa
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
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O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
Lusa
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
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O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
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Município de Mangualde lançou aviso à população
Posted by: Antonio Pacheco
17 de Outubro de 2017
96 Views
AVISO À POPULAÇÃO - RECOLHA DE LIXO VOLTA À NORMALIDADE AMANHÃ
O Concelho de Mangualde e toda a região e país viveram dias negros, de profunda tristeza e dor.
Toda a região e os seus diversos serviços básicos foram afetados e a recolha do lixo foi um deles. Não
estavam reunidas as condições de segurança e de meios para a realização do serviço, uma vez que o
aterro onde são depositados os resíduos foi também ele atingido pelos incêndios. Nenhum dos
Municípios do Planalto Beirão teve, por isso, recolha de lixo.
A situação foi rapidamente resolvida e a partir de amanhã, ao final do dia, já será efetuada a habitual
recolha. Contudo, demorará cerca de 10 dias para toda a normalidade seja reposta.
Por:MM
17 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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Símbolos Maçónicos em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
18 de Outubro de 2017
14 Views
A campanha Mangualde, o nosso património! apresenta, mês de outubro, os Símbolos Maçónicos.
Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como objetivo aproximar a população do
património mangualdense do mais que belo existe no concelho.
SÍMBOLOS MAÇÓNICOS
Não são abundantes os símbolos maçónicos no território de Mangualde. Aqui e ali, numa exposição
discreta, mas visível, vão surgindo alguns símbolos icónicos da maçonaria.
Estes símbolos podem ser observados em lugares variados, como torças de portas de entrada de
residências, ou na última morada dos maçons, nos jazigos dos cemitérios. Surgem esculpidos, em alto
ou em baixo relevo, no granito e noutros materiais duráveis. Tais símbolos têm carácter identitário,
quer do maçon quer dos valores preconizados por aquela ordem na construção de um homem novo e
de uma sociedade nova, último e crucial objetivo da maçonaria. Aquela ordem iniciática e ritualista,
universal e fraterna, tem pendor filosófico e progressista e assenta no livre pensamento e na
tolerância, visando o desenvolvimento espiritual do Homem.
Os símbolos que hoje aqui apresentamos, o compasso e o esquadro, expressam dois grandes valores
da maçonaria: o compasso é o instrumento utilizado por Deus para desenhar os seus planos. O
esquadro representa o percurso correto que os membros da corporação devem seguir na busca da
moralidade e do civismo.
O compasso e o esquadro, ladeando uma moldura com as iniciais do dono da casa e a data de
construção da mesma, podem ser observados na localidade de Cunha Baixa.
Coordenadas geográficas 40º 34. 178'N
7º 45. 396'O
António Tavares
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
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Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos três anos. Deixamos
de seguida apenas alguns exemplos. Em maio último destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro
de Baixo e de Cima e Picota: tecnologia antiga, no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova
de Espinho, em agosto Paredes que falam da História, em setembro o Santo António dos Cabaços. As
últimas campanhas contemplaram a Arquitetura modernista em Mangualde, Tribunal de Mangualde e
Português Suave. Ao arrancar 2017 o destaque foi para os Refrigerantes Condestável. de Abrunhosa
do Mato no mês de janeiro e para os Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares, no
mês de fevereiro. No mês de março o destaque foi para a Casa dos Condes de Mangualde, no mês de
abril foi para a Fonte de Ricardina, em maio para Pinheiro de Tavares ao tempo do Império Romano,
em junho para a capela de São Domingos de Ançada, em julho, a Carvalha.a nostálgica lembrança de
um património e em agosto, a Capela de Santo António, em Mesquitela. Em setembro apresentou-se a
Fundação de Nossa Senhora da Saúde de Cunha Alta.
Por:MM
18 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra a 24 de
outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de
outubro. "Atelier Crescer Igual - papeis familiares", teatro "Mariana num Mundo Igual" e Exposição "A
Igualdade Vista pelas Crianças" têm como objetivo fazer pensar e debater os principais desafios na
luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela
Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento e
Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das
questões da igualdade, igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do 4.º D e 4.º E do
1.º Ciclo do Ensino Básico, sob o tema "Atelier Crescer Igual - papeis familiares".
O teatro "Mariana num Mundo Igual" decorrerá no dia 24 de outubro, às 15h, no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos do 4.º Ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da
Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela
igualdade de género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos,
desfazendo muitos preconceitos.
Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram
alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
18 de Outubro de 2017
Redacção
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
2017-10-18T21:28:49+01:00
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
PUB
PUB
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
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concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
COMENTÁRIOS
Wed, 18 Oct 2017 21:59:58 +0200
Lusa

Página 217

A218

Paraíso para colecionadores regressa à Covilhã

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Urbi et Orbi Online

Autores:

18/10/2017
Beatriz da Silva Pina
Sara Helena Silva

URL: http://www.urbi.ubi.pt/pag/16841

Diversidade não faltou no encontro que reúne num mesmo espaço coleções com mais de 50 anos.
Exemplo disso é Carlos Alberto Costa, que mais uma vez se fez acompanhar pelos seus dossiês,
transportando cerca de 16 mil pacotes de açúcar até à cidade neve.
Expositores na Feira de Trocas
Decorreu, no dia 14 de outubro, entre as 9 e as 17 horas, no Centro de Atividades do Sporting
Shopping Center, o XXI Encontro Nacional de Colecionadores e Feira de Trocas da Covilhã, organizado
pelo Núcleo da Covilhã da Liga dos Combatentes.
A feira funciona maioritariamente por regime de troca havendo, no entanto, colecionadores que
aceitam comprar e vender peças, ou apenas dar a conhecer as suas coleções que variam desde os
pacotes de açúcar, a selos, esferográficas, moedas, crachás, chávenas de café e livros.
"Coleciono revistas e cadernetas desportivas. A mais antiga que tenho é de 1954", afirma Rui Carriço,
originário da Covilhã, presença assídua em todas as feiras de trocas da organização. Já Arlindo
Vicente, de Mangualde, frequenta o evento há dez anos e desde os 14 anos que coleciona moedas e
selos, tendo na sua posse "um álbum que tem os primeiros selos que existiram em cada país do
mundo". Carlos Costa, de Évora, conta já com 50 anos a reunir pacotes de açúcar, um alimentado
através de um para colecionadores. "Hoje em dia já tenho cerca de 16 mil, e levo-os comigo para
todos os encontros deste género", acrescentou.
De acordo com a tradição, foram emitidos pacotes de açúcar com temas regionais, sendo este ano a
vez da arte urbana. Foram encomendadas 70 coleções mas, devido à elevada adesão ao evento, o
número aumentou para 120. Também ao final desse dia foram distribuídos certificados de presença a
todos os colecionadores.
O número habitual de participantes ronda os 60, mas este foi um ano de especial afluência. João
Azevedo, presidente da organização, disse ter precisado de "restringir o número de inscrições, dada a
falta de espaço do local do evento".
O encontro existe há mais de 25 anos e é uma iniciativa cultural que contou com a participação da
Câmara Municipal e da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso. A feira realiza-se todos os anos e,
além da Covilhã, percorre várias cidades a nível nacional, aglomerando no mesmo evento
colecionadores de vários pontos do país, como Lisboa, Tomar, Porto, Coimbra, Setúbal e Barreiro.
e · quarta, 18 de outubro de 2017 · Região
Beatriz da Silva Pina Sara Helena Silva
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu ontem que será feito "um
levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo
vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
19 Outubro, 2017
José Silva
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Garantido levantamento
rápido dos prejuízos
Reunião Pedro Marques promete que serão definidos também os apoios a dar
O ministro do Planeamento e
das Infraestruturas, Pedro
Marques, garantiu ontem que
será feito “um levantamento
rápido dos prejuízos”causados
pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo vários
concelhos da região Centro, e
definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião
com autarcas dos municípios
de Mangualde, Carregal do Sal
e Nelas, Pedro Marques explicou que está a começar um
“levantamento de prejuízos
nas habitações, nas empresas,
nas infraestruturas municipais
e do ponto de vista agrícola e
florestal”, que se prolongará
pelas próximas “duas a três semanas”.
O governante disse que se
trata de “um trabalho extenso”,
como o que foi feito na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois
sido agilizados mecanismos legais que permitiram “estar no
terreno agora a recuperar as
habitações das pessoas, a
apoiar os agricultores e as empresas".
“Tudo isto está no terreno e
o que nos comprometemos a
fazer aqui é um levantamento
rápido dos prejuízos e a definição dos apoios”, frisou.
O governante contou que

Pedro Marques prometeu aos autarcas agilidade e eficácia

desta reunião, que se realizou
na Câmara de Mangualde, leva
uma mensagem dos autarcas
“de preocupação em reerguer
os seus territórios”, à qual o
Governo quer dar resposta.
“Os eventos são de natureza
extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das pessoas, mas
a melhor homenagem que se
pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que estão
afetados por estes incêndios é
ajudar agora a reerguer as suas
terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar
os seus empregos”, considerou.
Pedro Marques considerou
que se tratou de “um Verão
muito difícil”, que a equipa do
Ministério da Administração
Interna teve de enfrentar, e que
compreende a decisão da mi-

nistra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de
Ministros extraordinário do
próximo fim-de-semana, realçou a necessidade “de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões
com base no relatório da comissão técnica independente
e de começar a reconstruir estes territórios” que foram afetados pelos incêndios.
“Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e
grande craveira que nos
aponta pistas concretas de
como fazer evoluir o nosso
modelo de protecção civil, mas
também a prevenção estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que
está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de
medidas que retiramos desse
trabalho da comissão”, referiu.

O ministro mostrou-se confiante “na capacidade do Governo, desde logo do primeiroministro”, de colocar toda a
energia “nessa transformação
estrutural” e em “ajudar estas
comunidades afetadas na recuperação da sua vida, das
suas casas e dos seus empregos”.
“É um novo ciclo de políticas
a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão, nas suas consequências trágicas sobre as
famílias, possam desaparecer
e, naquilo que respeita às consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente,
agravada claramente pelas alterações climáticas”, afirmou.
As centenas de incêndios
que deflagraram no domingo,
o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70
feridos, mais de uma dezena
dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades das regiões
Norte e Centro, a realojar as
populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.
O Governo decretou três
dias de luto nacional, entre
terça-feira e quinta-feira. |
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EXPOSIÇÕES
Viseu
Quinta da Cruz: Exposição ‘A Minha Casa não
é a Tua Casa’, do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves. Até 4 de março de 2018; Quinta da Cruz:
Exposição de fotografia de Eduardo Ferrão ‘Mwatho
Muno Beira – Moçambique’. Até 28 de dezembro;
Teatro Viriato: Exposição de fotografias de Carlos
Fernandes ‘Menos 21’, de 14 de setembro a 22 de dezembro. Retrato do trabalho de quatro coreógrafos
da dança contemporânea; Museu Almeida Moreira:
Exposição ‘Terra Alma’ de Elsa Rebelo, até 25 março; Museu Nacional Grão Vasco: Exposição ‘Olhares
Viajantes – O Tempo e o Espaço de memórias’. Inaugurada esta quinta-feira, às 18h30, para ver até 5 de
novembro.
Mangualde
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição de pintura ‘Património Cultural Edificado de
Mangualde – Uma Visão Artística’, da autoria do pintor Aires dos Santos, até 17 de novembro.
Sátão
Casa da Cultura: Exposição de artesanato de Maria Olívia Amaro, até 31 de outubro.
Tondela
Museu do Caramulo: Exposição ‘Ferrari: 70 anos
de Paixão Motorizada, até 29 de Outubro; Novo Ciclo ACERT: Exposição Fragmentos de Percurso Realizados, até 19 de outubro.
Carregal do Sal
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria:
Exposição de artesanato ‘Tó Lã’, de António Abrantes,
até 31 de outubro.
Oliveira de frades
Museu Municipal: Exposição de fotografia ‘A
criança sob o olhar de Eduardo Teixeira Pinto’. Retrato das crianças dos anos 50, 60 e 70 do século XX nas
aldeias mais isoladas da Serra do Marão, até final de
outubro.
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‘Aprender em Festa’
assinala Dia do Cinema de Animação
Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que
se comemora a 28 de outubro, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove a iniciativa ‘Aprender em Festa’,
em parceria com o Cine Clube de
Viseu. A iniciativa vai contar com
sessões de cinema dirigidas aos
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nos dias 26 e 27 de outubro e

aos alunos do Secundário, a 30 e 31
de outubro.
“Centenas de cidades por todo
o mundo dedicam o mês de outubro à animação. Mangualde faz
parte desse conjunto e, no final do
mês, o Cinema de Animação vai
ser a vertente cultural em destaque
no concelho”, justifica a autarquia
em comunicado.
Os mais novos vão poder as-

sistir a curtas-metragens de vários
realizadores, feitas entre 2014 e
2017, numa parceria com a Casa
da Animação. As sessões têm a duração de 55 minutos e incluem histórias animadas, de lirismo e fantasia. Já os alunos do Secundário vão
poder assistir ao filme ‘Paula Rego
Histórias & Segredos’, realizado
por Nick Willing, no Reino Unido,
em 2017.
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Dia Municipal para a Igualdade de Género em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
18 de Outubro de 2017
48 Views
Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra a 24 de
outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de
outubro. "Atelier Crescer Igual - papeis familiares", teatro "Mariana num Mundo Igual" e Exposição "A
Igualdade Vista pelas Crianças" têm como objetivo fazer pensar e debater os principais desafios na
luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela
Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento e
Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das
questões da igualdade, igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do 4.º D e 4.º E do
1.º Ciclo do Ensino Básico, sob o tema "Atelier Crescer Igual - papeis familiares".
O teatro "Mariana num Mundo Igual" decorrerá no dia 24 de outubro, às 15h, no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos do 4.º Ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da
Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela
igualdade de género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos,
desfazendo muitos preconceitos.
Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram
alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
18 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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23 a 27 de outubro

SEMANA DA
IGUALDADE EM
MANGUALDE
Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade
de Género, que se celebra a 24 de outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de outubro. "Atelier Crescer Igual — papeis
familiares", teatro "Mariana num Mundo Igual" e Exposição
"A Igualdade Vista pelas Crianças" têm como objetivo fazer
pensar e debater os principais desafios na luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde
em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento
e Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das questões da igualdade,
igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do
4.9 D e 4.º E do 1.9 Ciclo do Ensino Básico, sob o tema "Atelier
Crescer Igual — papeis familiares".
O teatro "Mariana num Mundo Igual" decorrerá no dia 24
de outubro, às 15h, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos
do 4.9 Ano do 1.9 Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro
homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira,
da Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela igualdade
de género, dando exemplos de casos de discriminação entre
meninas e meninos, desfazendo muitos preconceitos.
Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das
crianças que já foram alvo das sessões dos anos transatos
promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
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Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra a 24 de
outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de
outubro. "Atelier Crescer Igual - papeis familiares", teatro "Mariana num Mundo Igual" e Exposição "A
Igualdade Vista pelas Crianças" têm como objetivo fazer pensar e debater os principais desafios na
luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela
Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento e
Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das
questões da igualdade, igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do 4.º D e 4.º E do
1.º Ciclo do Ensino Básico, sob o tema "Atelier Crescer Igual - papeis familiares".
O teatro "Mariana num Mundo Igual" decorrerá no dia 24 de outubro, às 15h, no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos do 4.º Ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da
Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela
igualdade de género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos,
desfazendo muitos preconceitos.
Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram
alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
Out 19 2017
editor
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Mangualde, Viseu, 18 out (Lusa) -- O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques,
garantiu hoje que será feito "um levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que
deflagraram domingo, atingindo vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.
Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde,
Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um
"levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto
de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".
O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos
incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar
no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".
"Tudo isto está no terreno e o que nos comprometemos a fazer aqui é um levantamento rápido dos
prejuízos e a definição dos apoios", frisou.
O governante contou que desta reunião, que se realizou na Câmara de Mangualde, leva uma
mensagem dos autarcas "de preocupação em reerguer os seus territórios", à qual o Governo quer dar
resposta.
"Os eventos são de natureza extraordinária e profundamente lamentáveis, em particular a morte das
pessoas, mas a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que
estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas famílias, as suas
vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos", considerou.
Pedro Marques considerou que se tratou de "um verão muito difícil", que a equipa do Ministério da
Administração Interna teve de enfrentar, e que compreende a decisão da ministra de se demitir.
Aludindo ao Conselho de Ministros extraordinário do próximo fim de semana, realçou a necessidade
"de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da comissão
técnica independente e de começar a reconstruir estes territórios" que foram afetados pelos incêndios.
"Tivemos um relatório técnico de grande credibilidade e grande craveira que nos aponta pistas
concretas de como fazer evoluir o nosso modelo de proteção civil, mas também a prevenção
estrutural. Temos uma reforma da floresta que já foi aprovada e que está a ir para o terreno e temos
um conjunto de ilações e de medidas que retiramos desse trabalho da comissão", referiu.
Na sua opinião, este trabalho "tem que representar, de todo o país, não só das entidades públicas, um
novo impulso para uma floresta mais protegida, mais segura e mais resiliente".
O ministro mostrou-se confiante "na capacidade do Governo, desde logo do primeiro-ministro", de
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colocar toda a energia "nessa transformação estrutural" e em "ajudar estas comunidades afetadas na
recuperação da sua vida, das suas casas e dos seus empregos".
"É um novo ciclo de políticas a partir do melhor conhecimento, para que as ocorrências deste verão,
nas suas consequências trágicas sobre as famílias, possam desaparecer e, naquilo que respeita às
consequências dos fogos, à proteção civil e ao combate aos fogos, possamos preparar-nos
estruturalmente para uma situação climatérica diferente, agravada claramente pelas alterações
climáticas", afirmou.
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as
autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando
fugia deste fogo.
AMF // MLS
Lusa/Fim
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A 26, 27, 30 E 31 DE OUTUBRO:

«APRENDER EM FESTA» COM CINEMA
DE ANIMAÇÃO EM MANGUALDE
Para assinalar o Dia Internacional do Cinema de Animação, que se comemora a 28 de
outubro, a Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, promove a iniciativa
«Aprender em Festa», em
parceria com o Cine Clube de
Viseu. Haverá sessões de cinema
dirigidas aos alunos do I.° Ciclo
do Ensino Básico, nos dias 26 e
27 de outubro (quinta e sextafeira), e aos alunos do Ensino
Secundário, a 30 e 31 de outubro
(segunda e terça-feira).
Os mais novos vão poder
assistir a curtas-metragens de
vários realizadores, feitas entre
2014 e 2017, numa parceria com
a Casa da Animação. As sessões
têm a duração de 55 minutos e
incluem histórias animadas, de
lirismo e fantasia. O programa
conta com filmes feitos, na sua
maioria, com recurso ao desenho
animado, demonstrando a
diversidade de formas e ritmos

que a técnica permite e a
capacidade que o cinema de
animação tem de construir
histórias e criar personagens
sem constrangimentos do que é
real.
Os filmes escolhidos para
os alunos do 1.° Ciclo têm em

atenção as exigências percetivas
dos mais novos, intensificando a
experiência de ver cinema,
contribuindo para uma maior
proximidade afetiva com as
artes visuais e o desenvolvimento de várias competências
criativas.

Os alunos do Ensino Secundário vão poder assistir ao
filme "Paula Rego Histórias &
Segredos", realizado por Nick
Willing, no Reino Unido, em
2017. Com a duração de 92
minutos, a longa-metragem
revela pela primeira vez Paula
Rego, mãe do cineasta. Conhecida por ser muito ciosa da
sua privacidade, surpreende o
seu filho com histórias e
segredos da sua vida excecional.
O resultado é um filme frontal,
descomplexado e desconcertante, sem precisar, para isso, de
recorrer a mais do que o que tem
à sua frente: uma câmara, uma
pessoa que conta histórias, uma
imagem fixa que se abre a mil
leituras.
A participação nas sessões
tem um custo de 1€ por aluno.
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«EMPREENDE JÁ» É O DESAFIO DO CIDEM DE MANGUALDE
PARA OS JOVENS QUE NEM ESTUDAM NEM TRABALHAM
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde está incentiva os jovens do concelho, entre
os 18 e os 29 anos, que não estejam a estudar nem a trabalhar, a
candidatar-se ao programa
«Empreende Já», promovido
pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude. Os potenciais empreendedores têm o
prazo de candidatura ao Vale de
Incubação alargado até 30 de
novembro.
As candidaturas para a
segunda edição do «Empreende
Já» decorrem até 30 de novembro. O empreendedorismo
jovem é uma das apostas do
CIDEM e o programa é uma das
medidas nacionais que vai ao
encontro dos objetivos do centro
mangualdense. Esta iniciativa
tem como objetivo apoiar a
criação e o desenvolvimento de
empresas e de entidades da
economia social, bem como a
criação de postos de trabalho,
por e para jovens.
A segunda edição inclui uma
primeira ação de apoio ao desenvolvimento de projetos, cen-

ra.
44;
11142/1:4_3*11
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trada na aquisição de competências por parte dos jovens. Os
jovens que passarem à fase seguinte, vão contar com uma segunda ação de apoio' à sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho, criados ao abrigo do programa, resultantes de
projetos desenvolvidos na primeira ação. Os candidatos têm

de desenvolver uma ideia ou
projeto e efetuar o registo no site
do programa (eja.juventude.gov.pt).
Já o Sistema de Incentivos
"Vale incubação" está enquadrado no Programa Startup
Portugal e destina-se a apoiar
Micro e Pequenas Empresas
com menos de um ano, de qual-

quer atividade económica. Promover o empreendedorismo
qualificado e criativo é o objetivo do Vale Incubação, que pretende favorecer a emergência de
novas oportunidades de negócio
e o nascimento de mais empresas, em particular nas áreas
criativas, inovadoras e tecnológicas.
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AGUIEIRA, PLANALTO BEIRÃO E TRANCOSO
DISPONÍVEIS PARA FORNECER ÁGUA A FAGILDE

O Ministério do Ambiente
está a estudar o reforço da capacidade de armazenamento de
água da Barragem de Fagilde. A
solução poderá passar pela
elaboração de um projecto que
aumente a capacidade de encaixe através da subida da parede da barragem, permitindo
um aumento entre 20 e 25 por
cento da capacidade actual
A noticia foi confirmada em
Viseu pelo secretario de Estado,
Carlos Martins, na presença dos
presidentes das câmaras de Viseu, Mangualde, Nelas e Penal-

va do Castelo, os quatro -municípios que têm naquela barragem a principal fonte de abastecimento de água às respectivas
populações.
Em cima da mesa da reunião, que contou também com a
presença de representantes da
Agência Portuguesa do Ambiente e da Administração Regional Hidrográfica do Centro,
estava, em primeiro plano, a
situação de seca na Barragem de
Fagilde, os consequentes problemas de abastecimento, e a
forma de os superar no imediato.

Neste contexto, foi avançada a possibilidade de os quatro
municípios comprarem excedentes de água a sistemas de
abastecimento vizinhos, designadamente a partir das barragens da ribeira do Paúl (Tondela), Agueira e Trancoso. A
água será transportada por
camiões cisterna para a Estação
de Tratamento de Água de
Falgilde. Na mesma reunião foi
decidido constituir um grupo
operacional que estudará esta
solução, mas que poderá também equacionar uma outra, que

tem a ver com a hipótese de
abertura de novos furos.
A par das soluções de emergência que garantam o abastecimento de água às populações
dos quatro concelhos, a reunião
entre os autarcas e o secretário
de Estado do Ambiente, Carlos
Martins, pretendeu ir mais longe. Nomeadamente na definição
de medidas que visam garantir o
abastecimento a médio prazo.
Está neste caso, para além do
eventual reforço da capacidade
de armazenamento da Barragem
de Fagilde, o desassoreamento
desta estrutura, e o aumento da
capacidade de armazenamento
da própria Estação de Tratamento de Água. Iniciativas que,
segundo Carlos Martins, avançarão em 2018.
O presidente da Câmara de
Viseu saudou as medidas
anunciadas, mas reafirmou a sua
vontade em ver avançar o
projecto de construção da nova
barragem no Rio Vouga, para
servir oito municípios: Viseu,
Mangualde, Nelas, Penalva do
Castelo, Sátão, S. Pedro do Sul,
Vila Nova de Paiva e Vouzela.
Almeida Henriques lembra
que a Câmara de Viseu já
promoveu a abertura de furos
que permitem um aumento da
capacidade de captações como a
da Maeira e da Muna e outras.
"O que nos permitiu conseguir,
aqui, colocar de fora, com este
abastecimento marginal, nove
freguesias e deixar cerca de 75
por cento da água necessária
para o abastecimento de água
global a Viseu", sublinha o
autarca.
"No curto prazo, a um ano,
precisamos de garantir que no
próximo Verão a Barragem de
Fagilde tenha mais capacidade
de armazenamento", concretiza
Almeida Henriques. O autarca
conclui que, a seguir, e num
prazo de dois a três anos, será
necessário avançar, em definitivo, "com essa obra mais estruturante, que é a subida da parede
da barragem".
Para este ano e para os próximos dois, os municípios envolvidos vão investir, nas intervenções previstas, cerca de 10
milhões de euros em Fagilde.
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Incêndios: Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5dd13325

16:38
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
Por Lusa
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Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b5f7f261

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
20 | 10 | 2017

16.39H

Destak/Lusa |
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Incêndios: Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1eaa1d0

2017-10-20T16:38:38Z
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Incêndios: Mangualde divulga lista de bens prioritários para socorro das populações

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=152286a2

2017-10-20T14:28:45Z
A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
Lusa
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Incêndios: Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80b1097c

2017-10-20T16:38:38Z
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Incêndios: Mangualde divulga lista de bens prioritários para socorro das populações

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d2bd656c

2017-10-20T14:28:45Z
A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
Lusa
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Incêndios: Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94e58561

2017-10-20 16:38
LusaHoje às 16:38, atualizado às 16:41FacebookTwitterPartilharComentar
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Incêndios: Mangualde divulga lista de bens prioritários para socorro das populações

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3826cc1

2017-10-20 14:28
LusaHoje às 14:28, atualizado às 14:31FacebookTwitterPartilharComentar
A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
Lusa
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■ DIAS TRÁGIG

Mais de metade da região I]
ortes, casas destruídas, empresas encerradas, floresta
dizimada ... são muitas as consequências dos incêndios que
deflagraram na região Centro no último fim de semana.
Mortágua, Carregai do Sal, Santa Comba Dão, Tondela,
Viseu, S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades foram os concelhos
mais afetados. Depois da tragédia, fazem-se agora contas à vida. Há centenas de desalojados, centenas de pessoas que perderam os seus bens e o

M

seu sustento. Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados mas assumem
já valores na casa dos milhões de euros. Mais de 80 por cento da floresta
da região também desapareceu num fogo que chegou às zonas urbanas.
Bombeiros e população queixam-se da falta de meios, da inoperacionalidade das comunicações e exigem mudanças. Igreja está mobilizada
para ajudar. Para este sábado estão marcadas manifestações silenciosas
"Portugal Contra os Incêndios"

Viseu

Almeida Henriques fala de descoordenação e redução
precipitada dos meios de combate
O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, invadidos por incêndios que vinham de Vouzela, Nelas,
critica a descoordenação de meios de combate e a Tondela e Castro Daire que felizmente não avançou.
"redução precipitada" desses meios no final do mês Durante aquelas horas o que me foi dado a perceber é
de setembro. Diz que houve uma "falência do Estado que os meios no terreno carecem de uma melhor coorna defesa das próprias populações". O concelho de denação. Nós tivemos a sorte de em Viseu termos os
Viseu foi um dos afetados pelos fogos de domingo e nossos próprios meios para acudir às muitas situações
segunda-feira. Várias aldeias tiveram de ser evacuadas para as quais estávamos a ser alertados e evitámos o
e as chamas chegaram às portas da cidade. O plano pior porque agimos por antecipação. Mas verificou-se
municipal de emergência foi acionado e criados centro que há, até mesmo, um défice da Proteção Civil com
as próprias autarquias", referiu. Contou que antes das
de acolhimento e apoio às populações.
No balanço ao que considerou ter sido uma noite mudanças nesta estrutura, em abril passado, era rara
fatídica de domingo para segunda-feira, o autarca a ocorrência em que não recebesse um sms de alerta.
viseense apontou o dedo ao Governo por ter diminuído "Depois disso o que recebo são os avisos de alerta
"numa decisão precipitada" os meios de combate aos laranja ou alerta vermelho e pouco mais", criticou.
fogos. "Esta mudança não deveria ser feita porque o Para o autarca há várias lições a tirar desta tragédia,
calendário mudou mas deveria ter sido em função das a primeira das quais que se justifica que o combate de
incêndios seja feito a nível intermunicipal.
condições que eram conhecidas", sustentou.
Outra situação à qual o presidente da Câmara de Viseu O município esteve nos últimos dias juntamente com as
aponta o dedo é a descoordenação de meios e falta de freguesias afetadas a fazer o levantamento dos prejuízos.
Almeida Henriques acredita que só nos últimos dois dias
informação por parte da Proteção Civil.
"Na noite de domingo para segunda chegámos a ser ardeu mais área do que em toda a época de verão.

Fotos Marcelo Duarte

Centros de apoio recebem toneladas de produtos para famílias desalojadas
Roupas, bens alimentares, toalhas, lençóis, eletrodomésticos... tudo é necessário e pode ser entregue nos vários centros de recolha e apoio que estão abertos
nos concelhos que foram afetados pelas
chamas e noutros que se solidarizaram
com a causa. Centenas e centenas de
toneladas de bens estão a chegar a estes
locais e que depois são reencaminhadas
para as muitas famílias desalojadas e
locais onde estão temporariamente. Em
Viseu, o pavilhão desportivo é um dos
locais onde as pessoas podem deixar o
seu contributo. Muitos apelos e pedidos
estão também a ser feitos através das
redes sociais.
As chamas destruíram centenas de
habitações, muitas pessoas ficaram
apenas com a roupa que tinham no
corpo. No terreno estão também
equipas de psicólogos e da ação social
para ajudar a ultrapassar os traumas
de quem viveu "o inferno".

Donativos estavam a ser entregues no Pavilhão Cidade de Viseu
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ão Lafões reduzida a cinzas
Vouzela

João, Pedro, Gilberto, Leandro... a população agradece
Nas mãos tinham enxadas, no rosto,
para proteger do fumo, panos emáscaras. Estavam ainda equipados
com veículos de água. Não são bombeiros, mas sim jovens que nas horas
de aflição comparecem onde é necessário para combater o incêndio.
Quando os meios da proteção civil
não estão, são eles que tomam conta
da ocorrência. E é a eles que os moradores de uma pequena localidade
da freguesia de Queirã (Vouzela)
agradecem. Ao João, ao Gilberto, ao
Pedro, ao Leandro, ao Luís Carlos...
Nas Minas da Bejanca, antiga exploração mineira e onde habitam sete

famílias, o medo dos moradores que
aldeias à volta. Mas ao segundo
VOUZELA FOI DOS
viam as chamas aproximarem-se
dia, o que tinha ficado a remoer
CONCELHOS ONDE SE
das casas foi aliviado quando um
voltou, assim como o receio. Sem
grupo de jovens oriundos de aldeias VERIFICARAM MAIS VITIMAS meios disponíveis, foram os jovens
MORTAIS.
TRÉS
FORAM
vizinhas começou a chegar. Um
a dar descanso aos moradores. Os
ENCONTRADAS DENTRO DE
trator com um reservatório de água
bombeiros acabariam por chegar e
SUAS CASAS, AS RESTANTES
ficou mobilizado à frente de duas
render o grupo que, nos carros e nos
NA VIA PÚBLICA
habitações, um outro seguiu camitratores partiu de imediato para ounho até ao local onde o fogo queria
tra aldeia. "O fogo já está em Real,
pegar em força. A abrir caminho,
vamos para Moçâmedes", foi assim
a carrinha com uma bomba e mais
dada a ordem de marcha.
um tanque de água da Junta de pela autarquia para abandonar as Esta foi a solidariedade e ação que
habitações
e
que
não
havia meios se assistiu no último domingo e
Freguesia de S. Miguel do Mato. Era
o segundo dia em que estes mora- para enviar para o local. As chamas segunda-feira, dias em que os indores pensavam que podiam perder acabaram por mudar de direção, cêndios destruíram "90 por cento"
tudo. No primeiro foram avisados destruindo casas e empresas nas do município de Vouzela, como
sintetizou o presidente da Câmara.
"O que nos valeu foi a mobilização
por todo o concelho. Se não fosse
assim, estaríamos a falar de acontecimentos ainda mais trágicos.
Houve uma altura em que nós só
conseguimos ir pelas aldeias e gritar
às pessoas para saírem. Tínhamos
uma antecipação de 20 minutos da
frente do fogo", recordou o autarca.
Para 193 quilómetros quadrados,
Rui Ladeira disse que no terreno
só conseguiu ter pouco mais de 60
homens que foram "uns valentes".
"Os 140 que estava na página da
Proteção Civil é mentira, só se fossem invisíveis", criticou.
Agora, o presidente da Câmara diz
que vai "exigir tudo". "Responsabilidades e a salvaguarda das populações que perderam tudo". O balanço
dos prejuízos ainda continua a ser
feito, mas Rui Ladeira falou em
"milhões e milhões de euros só no
património". Além da perda de
vidas humanas, há dezenas de casas
destruídas e pequenas empresas que
desapareceram. "Estamos a falar de
um município com centenas de empresas familiares ligadas ao setores
avícola e agricola. Aviários foram
mais de 30 que arderam", contou.
"A autarquia vai continuar no
terreno, assim como as juntas de
freguesia e as associações. Vamos
ver que mecanismos podem ser disponibilizados e contar novamente
com a solidariedade e a ajuda de
todos", sustentou.
É que, em Vouzela, como em todos os
municípios que foram afetados pelos
fogos, "felizmente que há muitos
Leandros, Gilbertos e Pedros".-SR
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Tondela

Em vez de árvores
verdes, carros e
casas queimadas
VARIAS EMPRESAS ESTIVERAM PARADAS
NO INICIO DA SEMANA. MESMO NÃO TENDO
SIDO AFETADAS PELAS CHAMAS, MUITOS
DoS 1 R ABAULA DORES NÃO COMPARECERAM
NO SEU POS TO DE TRABALHO PORQUE
ToR A NI I. LES AS VITIMAS DOS FOGOS. NA
TANIBÉM
1 A 14SIA I.. A LABORAÇÃO
DF. ST R IN (IRROMPIDA POR CAUSA DO AR
CON LAMINADO PULO FUMO

Mais de 40 quilómetros e nem uma árvore de pé. Este
é o cenário que qualquer pessoa encontra ao fazer uma
viagem dentro do concelho de Tondela. Quilómetros e
quilómetros de paisagem negra, casas queimadas, empresas destruídas e carros danificados.
Depois de momentos aflitivos em que as chamas entraram na própria cidade levando tudo à frente, agora
chegou a hora de ver o que ficou para trás. E como consequência ficaram mais de 20 desalojados que, entretanto,
já têm a situação resolvida por parte da autarquia, e mais
de uma centena de casas, barracões, oficinas, `stands' de
automóveis e unidades industriais.
Muitas povoações ficaram sem rede elétrica e água e as
comunicações não funcionaram durante, pelo menos,
dois dias. "Não foi um apagão, mas quase que parecia.
Não conseguia falar com os meus colegas que estavam
na Serra do Caramulo para saber como estava a situação
e nem com os familiares que tinham em Viseu para os
deixar mais sossegados", contou Maria do Céu que teve
de sair de casa a correr na noite de domingo. Estava a
dormir e só se apercebeu do fogo quando começou a
ouvir gritos na rua. Só teve tempo de se vestir, pegar no
carro e tentar chegar ao centro da cidade.
"Não foi fácil porque de repente comecei a ver todos os
carros na minha direção. Acabei por fazer parte do trajeto durante algum tempo em marcha atrás", recordou.
Quando regressou, na manhã seguinte, pensava que não
ia ter casa.
Aos poucos, a população vai voltando à normalidade.
Mas nem todos conseguem. É o caso dos 47 trabalhadores do Centro de Incubação da Sociedade Agrícola da
Quinta da Freiria que pertence ao grupo Valouro. Esta
unidade foi totalmente destruída pelas chamas.
A empresa anunciou, entretanto, que já está feito o
planeamento de obras - que deverão demorar entre oito
a dez meses - e que os trabalhadores irão ser colocados
nas diversas empresas do Grupo instaladas no concelho
de Viseu.
Outras unidades empresáriais foram parcialmente destruídas. De acordo com o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, há entre 80 a 85 trabalhadores
de todas estas empresas que ficaram afetadas. O autarca
fala ainda nos prejuízos na agropecuária com explorações ardidas e dificuldades em alimentar os animais.
As chamas também chegaram ao aterro do Planalto
Beirão que recolhe e trata o lixo de 19 municípios de
Viseu, Guarda e Coimbra. Arderam vários camiões,
equipamento, parte da central de triagem e uma parte
da lagoa onde são depositados os resíduos. A recolha do
lixo foi afetada durante algum tempo, tendo sido reposta
na terça feira ao final do dia "dentro da normalidade
possível". -SR

Santa Comba Dão

Ciclone de chamas causa cinco
mortos e mais de 30 desalojados
As chamas entraram de rompante pelo concelho e o pelo principal núcleo.urbano da cidade de forma bastante rápida no concelho.
O que deixaram foi um cenário dantesco
que atingiu de forma brutal a economia da
cidade e concelho de Santa Comba Dão.
Arderam quatro empresas, Scoprolumba,
FMota, o Ecobeirao (onde arderam vários
camiões de recolha de lixo, e a Fábrica de
Madeiras Branquinho, junto ao LIDL), casas
de habitação, de férias, pequenos bungalows,
explorações e anexos agrícolas, marcenarias
e vinhas, incluindo as vinhas da Quinta do
Coladinho próximo do Estádio Dr. Estevão
de Faria.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia,
pelo menos cerca de 80% da mancha florestal
do concelho de Santa Comba Dão ardeu no
domingo e na segunda-feira. Arderam cerca
de 20 habitações principais e mais de 50 devolutas ou segundas habitações.
Os primeiros danos fizeram-se sentir, em anexos, currais, galinheiros, culturas agrícolas,
casas de campo, ou férias, pequenos bungalows e espaços de rècato junto à Albufeira da
Aguieira nas margens do Rio Mondego, Rio
Dão e Rio Criz.
As chamas avançaram a uma velocidade
estonteante e foi destruindo no seu percurso
tudo o que aparecia pela frente.
Leonel Gouveia sublinha que este "é o maior
incêndio de que tenho memória: o maior de

sempre no concelho de Santa Comba Dão".
Em 2005, já se tinha verificado um grande
incêndio, "mas este provocou cinco vítimas
mortais civis e destruiu 80 por cento da mancha florestal do concelho", lamentou.
O fogo surgiu a partir do concelho de Penacova e entrou de rompante pelas povoações do
Oveiro e Chamadouro (Santa Comba Dão).
Várias vias de comunicação, quer a Linha da
Beira Alta, quer a EN234, entre Santa Comba
Dão e a Mealhada com a ligação à Al (Norte/
Sul), estiveram cortadas ao trânsito nos dois
sentidos durante seis longas horas.
O comboio "Sud Express" ficou retido na
Estação dos Caminhos-de-Ferro do Vimieiro, em Santa Comba Dão-Gare,. onde foram
consumidas pelas chamas a conhecida
Pensão Ambrósio e a retrosaria do "Visão".
Também no Vimieiro as chamas atingiram
as aldeias de Vale Vilão, Vale da Porca,
Quinta dos Holandeses, São Miguel, Guarita, Cernada e Castelejo, na margem esquerda
do Rio Dão.
Já na margem direita ardeu toda a encosta do
Granjal, passando pela Gestosa e Gestosinha,
em direção a Treixedo e Nagosela.
As cinco vítimas mortais são todas da freguesia de S. Joaninho. "Faleceu um casal com
cerca de 90 anos que tentou fugir de carro e
ficou preso numa valeta, um homem com 78
anos que tentava proteger o seu aviário, um
homem com cerca de 60 anos que se deslocava
num "papa reformas" próximo de São Jorge e
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OITO PESSOAS FORAM REALOJADAS
NUMA ANTIGA RESIDENCIAL
DESATIVADA QUE FOI CEDIDA PELO
PROPRIETÁRIO AO MUNICiPIO. OS
RESTANTES DESALOJADOS ESTÃO EM
CASA DE FAMILIARES
que tentou fugir a pé, mas não conseguiu; e também uma outra pessoa, de 57 anos, que protegia
os seus bens", revelou.
Toda a encosta verde de Santa Comba Dão ardeu
até ao rio destruindo duas quintas até à antiga
Escola Profissional, cujos pavilhões pré-fabricados fora dizimados pelo fogo.
Também na Zona Industria da Catraia ardeu a
empresa Scoprolumpa e um armazém de peças
automóveis, de pneus e algumas viaturas no
Pavilhão "FMOTA".
Já na área urbana de Santa Comba Dão, junto
ao LIDL e ao Intermarché, ardeu uma fábrica de
madeiras.
Mais de 1500 pessoas que viajavam para Coimbra e Lisboa, em vários autocarros da Rede
Expresso e comboio, foram alojadas na Casa da
Cultura e nos Bombeiros até que as estradas fossem reabertas, como foram os casos do IP3 e da
EN234, ambas fechadas à circulação rodoviária
devido às chamas que atravessaram estas duas
importantes vias da região.
A cidade esteve ainda sem eletricidade e comunicações, incluindo internet, durante cerca de
10 horas.
Até ao momento os dados já apurados pela
Proteção Civil Municipal e pelo presidente da
Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia
"são provisórios" uma vez que vários funcionários do Município estão no terreno a fazer um
levantamento dos danos e prejuízos causados
por esta imensa tragédia, tendo sido declarada o
estado de calamidade pública.-CAP
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Oliveira de Frades

Recuperação económica será lenta
mas Lafões "vai voltar a ser um jardim"
Centenas de pessoas estão a ser afetadas em
Oliveira de Frades pelos incêndios que consumiram várias fábricas e empresas em Oliveira
de Frades. Muitos são trabalhadores diretos ou
indiretos das 30 empresas da Zona Industrial
que foram destruídas, 24 delas totalmente, no
incêndio de domingo à noite.
O presidente da Associação Empresarial de Lafões,
Armando Bento, receia que mais de 500 postos de
trabalho tenham ficado em risco e que, desses, 300
não sejam recuperado a "não serão recuperáveis, a
não ser que haja uma ajuda financeira do Governo
central e das autoridades locais".
"O concelho vai sofrer um défice muito grande
económica e financeiramente nos próximos
dez anos, a não ser que o Governo.central e as
autoridades locais se juntem e façam esforço
para nos erguermos desta catástrofe", apelou.
Grande parte destes postos de trabalho refere-se
a pequenas e médias empresas, muitas familiares, com sete ou oito empregados. "Dificilmente
conseguirão reconstruir essas empresas",
lamentou Armando Bento.
O presidente da Associação, por outro lado,
está convencido de que as empresas de maior
faturação vão voltar a funcionar e a reintegrar
os funcionários.
A destruição do tecido económico em Oliveira de
Frades não afecta apenas as empresas e os trabalhadores, mas também tudo o que gira à volta. "É
que são também as pessoas que lá trabalhavam
que transportavam o dinheiro para as grandes e
pequenas superfícies comerciais", explicou.

Mas em Oliveira de Frades o sentimento é
de "erguer a cabeça e dar as mãos". Esta foi a
mensagem deixada pelo comandante dos Bombeiros Locais que, em trinta anos de serviço,
admitiu nunca ter vivido momentos emocionais
tão "trágicos".
"O que aconteceu é inexplicável. É uma dor
de alma o que «estamos a viver em Oliveira de
Frades, ver uma zona industrial destruída,
ver anos de vida destruídos em meia dúzia de
horas. Temos de erguer a cabeça porque, como
diz uma velha canção, 'Lafões é um jardim' e
nós vamos reconstruí-lo", sustentou Fernando
Farreca.
O comandante pede para que, agora, a ação social e os psicólogos estejam no terreno a ajudar
a população a ultrapassar os seus traumas.-SR
"O COMBATE ÀS FÁBRICAS PODIA
TER SIDO FEITO, PODIA, MAS O MEU
PRINCIPAL FOCO FORAM AS PESSOAS
E AS CASAS. TODOS ESTÁVAMOS NA
RUA, TODOS PERDEMOS BENS E TODOS
FOMOS AFETADOS. SÓ MAIS TARDE, ÀS
02H00, É QUE CHEGOU UM REFORÇO
QUE NOS DEU UMA GRANDE AJUDA.
FOI COM ISSO QUE CONTEI E O FACTO
DE TERMOS TIDO Só UMA VITIMA
(UM HOMEM QUE NA FUGA FOI EM
DIREÇÃO AS CHAMAS) GRATIFICOU
MUITO O MEU CORAÇÃO"
Fernando Farreca, comandante dos Bombeiros
Voluntários de Oliveira de Frades
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Manqualde

Sem água nas torneira e chamas e fogo por todo o lado
Os sinos voltaram a tocar a rebate nas aldeias do
concelho de Mangualde na noite do passado domingo. Do nada as chamas invadiram as povoações das
12 freguesias apanhando de surpresa os habitantes.
O pânico e o desespero instalou-se quando
os sucessivos contactos para o quartel dos
bombeiros eram infrutíferos devido à falha de comunicações. As vias de acesso às
aldeias ficaram muitas delas intransitáveis.
O fogo surgia ao mesmo tempo nos mais diversos
pontos das aldeias e as.pessoas não conseguiam
acorrer a pedidos de ajuda de familiares e vizinhos porque também estavam com os bens em
risco. Para aumentar a angústia dos populares,
a água nas torneiras escasseava e o vento parecia
ciclónico com várias direções.
Para colmatar a falta de bombeiros mulheres e homens munidos de baldes, ramos
de árvores e giestas ajudavam os tratores e
outras máquinas a combater as chamas que
devoravam habitações, casas de arrumos,
quintas e quintais, jardins e até animais.
"Um verdadeiro inferno" foi o que mais se
ouviu ao longo de toda a noite para além do
barulho assustador do fogo, do vento e de
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rebentamentos de diversos materiais que um
pouco por todo o lado ia acontecendo. Dezenas
de idosos tiveram de ser evacuados de um lar localizado na freguesia de Santiago de Cassurrães.
No dia seguinte, segunda feira, com os fogos
mais controlados o ar continuava irrespirável
e por isso as crianças não foram à escola e diversas empresas estiveram de portas fechadas,
empresas de fabrico têxtil, a Sonae Indústria e a
Peugeot Citroen.
O presidente da autarquia mangualdense fala
"numa situação dramática" que classifica como
"a pior de todas" que o concelho tem vivido verão
após verão. João Azevedo realça o papel da população no combate às chamas. "Com os poucos
bombeiros que tivemos no terreno a população
foi o grande guardião deste concelho", refere. O
autarca destaca a "sorte" de não haver vítimas
mortais a registar em Mangualde, apenas muitos
prejuízos "materiais e industriais".

600 viaturas destruídas
Sucateira de Mangualde foi devorada pelo fogo
destruindo 600 viaturas. O proprietário, António
Henriques fala em prejuízos de um milhão de euros e
deixa críticas à ordem de evacuação. "Se não nos tivessem evacuado nem um parafuso tinha ardido porque
temos meios de combate próprios. Eu sabia que ao
virar as costas tudo ia arder", conta o dono da sucateira.
Na empresa trabalham 14 pessoas mas António Henriques garante que os postos de trabalho não estão em
causa. "Não vou atirara toalha ao chão mas vai ser muito
difícil recuperar. Vamos recomeçar do zero", lamenta.
Albergue de animais em cinzas
Rodeados de chamas os 90 cães acolhidos pelo Grumapa (Grupo Mangualdense de Protecção dos Animais)
foram libertados para tentarem escapar com vida, outros ficaram feridos e com falta de ar devido ao intenso
fumo. O albergue ficou tomado pelo fogo que destruiu
a vedação e várias casotas assim como os vidros do
edifício de apoio. Segundo a responsável pelo albergue
canino, Filipa Guerra, "a ajuda da comunidade é necessária para conseguirmos erguer a vedação e reconstruir
o que ficou danificado. Necessitamos de rede, estacas e
mão de obra", apela.-IF

Mortágua

Economia florestal arrasada por fogo criminoso e violento
era de eucaA Câmara de Mortágua criou um gabinete de Moinhos, Vila Meã passando por Vila Gosendo área coberta por floresta, 85% da qual
dos últimos
crise para resolver os problemas provocados chegando às Felgueiras, já nos limítrofes dos conce- liptos, um cenário que mudou depois
incêndios.
pelas chamas no concelho, onde centenas de lhos de Mortágua e Tondela.
estejam repostos de trabalho foram perdidos, várias casas "São imensas áreas atingidas e eu não quero "O ordenamento irá fazer-se, logo que
são probleconsumidas e desapareceu uma grande mancha avançar ainda com números para cima da mesa. unidas todas as condições, porque não
Estamos a fazer um levantamento geral e atuar mas imediatos. Para já vamos fazer o levantamento
florestal.
gente no
O fogo entrou no concelho de Mortágua vindo de sobre situações que oferecem maior risco e, a partir com a colaboração da GNR e já temos
depois de urna
Penacova chegando às povoações de Almacinha, daí, iremos resolver todos os problemas, caso, a terreno a fazer tudo o que é possível
tragédia com esta dimensão", afirmou.
Almaça e Freixo, tendo alastrado rapidamente caso", afirmou o autarca.
o papel da GNR, dos
para a Zona Industrial de Mortágua onde arderam José Júlio Norte disse que houve "um número ainda José Júlio Norte enalteceu
floquatro unidades fabris, como foram os casos das já razoável de famílias desalojadas", talvez cerca de bombeiros, das associações de produtores
florestal e dos
identificadas Pellets Power, Central Termoelétrica duas dezenas, mas todas essas situações foram restais, das equipas de vigilância
populares, frisando que Mortágua "é uma terra de
de Biomassa Florestal, Recypolin, a Morpneus e a resolvidas.
"Está tudo acautelado. Temos apenas uma família gente dura".-CAP
Central Elétrica de Mortágua.
Segundo o presidente da Câmara, Júlio Norte, "na que está sob a nossa proteção, o resto está tudo
central ardeu toda a matéria-prima e há de haver al- controlado com familiares", contou.
gumas zonas que, em função das temperaturas que No que respeita aos prejuízos para a economia do
AUTARQUIA DE MORTAGUA USOU
concelho, o autarca falou em "problemas graves",
se desenvolveram, terão sofrido danos colaterais".
AS REDES SOCIAIS PARA FAZER
As chamas chegaram também ao parque indus- concretamente na Central de Aproveitamento
APELOS, NUMA ALTURA EM QUE AS
trial, tendo afetado, por exemplo, uma fábrica de Energético de Biomassa Florestal Residual, que foi
COMUNICAÇÕES NÃO EXISTIAM NO
cimento cola e outra de mármores e uma oficina, afetada pelas chamas, e na empresa Pellets Power,
CONCELHOS
totalidade".
na
ardeu
"que
acrescentou.
Do lado do Rio Criz, o fogo avançou para Vila O concelho de Mortágua tinha 80 por cento da sua
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Nelas

Há 40
hectares
de vinhas
destruídas
HABITANTES FORAM
ENCAMINHADOS PARA
O PAVILHÃO MUNICIPAL.
HOTEL CALDAS DA
FELGUEIRA FOI EVACUADO
Não há freguesia do concelho de
Nelas que não tenha sido atingida
pelo "inferno" do passado domingo.
Não ficando o fogo satisfeito com
a destruição de mais de metade da
mancha florestal, engoliu também
casas de habitação e outras desabitadas e devolutas, barracões, alfaias
agrícolas, viaturas, animais e até
uma vida humana, um homem
de 50 anos residente em Caldas da
Felgueira que ajudava no combate às
chamas para proteger a família e os
seus bens. Outros populares ficaram
feridos pela fúria do fogo que não
deu tréguas durante várias horas e
sem meios de combate suficientes.
Duas pessoas estiveram desaparecidas numa aldeia da freguesia de
Senhorim.
Numa região rica em vinhas o setor
ficou mais pobre com milhares
de videiras queimadas na zona de
Santar. No concelho a estimativa
da área vinhateira ardida ronda
os 40 hectares dos 1500 existentes.
Diversas empresas também estiveram em perigo, algumas delas
chegaram a ser "lambidas" pelo
fogo que a um ritmo desenfreado
insistia em destruir tudo que
aparecia pela frente. Com as casas
destruídas cerca de uma dezena de pessoas foram realojadas
pela autarquia em pensões de
Nelas e em casa de familiares.
O hotel das Caldas da Felgueira
foi evacuado com os clientes e
habitantes da aldeia encaminhados para o pavilhão municipal.
No total centenas de pessoas foram
deslocadas.
Segundo o comandante dos
Bombeiros Voluntários, Filipe
Guilherme, o concelho esteve
cercado pelas chamas. "Havia
fogo por todo o lado", refere.
O responsável refere-se a um
fogo que terá começado na Serra
da Estrela e se juntou com um
outro que deflagrou no concelho de Oliveira do Hospital.
Os acessos às diversas aldeias
ficaram bloqueados por causa das
chamas e de árvores tombadas. As
comunicações falharam e a dificuldade na reposição dos serviços
demoraram vários dias.-IF

Página 246

ID: 71879692

20-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 24,00 x 32,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 7 de 9

Carregai do Sal

Chamas não deram tréguas e Papizios foi a povoação
mais afetada
Carregai do Sal foi mais um dos
concelhos do sul do distrito de
Viseu que não escapou à fúria das
chamas que alastraram até ao seu
território, destruindo pinhais, vinhas e casas de primeira habitação,
casas de férias e algumas devolutas,
com um prejuízo ainda não quantificado. O levantamento dos danos e
das perdas já está a ser realizado por
funcionários da autarquia.
O fogo foi tocado por uma espécie
de remoinhos de chamas descontroladas que já vinha do lado do
concelho vizinho (Santa Comba
Dão), tendo derivado para a aldeia

VÍTIMA MORTAL FOI
de Papízios onde várias viaturas De acordo com o autarca, a vítima
ENCONTRADA NUMA MATA.
foram devoradas e várias casas mortal tem entre 50 a 60 anos e é
CHAMAS DESTRUÍRAM
consumidas por uma frente de fogo natural e residente em Papízios,
CULTURAS AGRICOLAS E
tendo sido encontrado carbonizado
descontrolada.
VINHAS
Rogério Abrantes, presidente do numa mata.
Município de Carregai do Sal, "Registou-se ainda um ferido
sublinhou que o incêndio que grave, que tem 40 por cento do
Já tenho
cercou o concelho na madrugada corpo queimado e foi transferido do "Foi uma coisa horrorosa.
de junde segunda-feira consumiu 70 a 80 Hospital de Viseu para Coimbra", alguma idade, fui presidente
e vivi
bombeiros
dos
presidente
ta,
acrescentou.
uma
e
por cento da mancha florestal
Rogério Abrantes lembra-se que por estas coisas muitos anos, mas nunca
dezena de casas.
foi o maior
As chamas também consumiram volta das 23h30 de domingo passa- vi uma coisa destas:
reforçou.
concelho",
do
incêndio
salvo
a
estava
ainda
concelho
o
do
Carde
vila
a
uma vasta área entre
preocupação é aloregai do Sal, passando por Cabanas das chamas, mas em pouco mais "Agora a maior
que ficaram sem teto
de Viriato até Beijós, destruindo de uma hora tudo mudou e acabou jar as pessoas
disse.-CAP
nada",
sem
e
fogo.
pelo
cercado
completamente
vinhas.
culturas agrícolas e muitas

S. Pedro do Sul

Paisagem pintada de negro um ano depois

Pouco mais de um ano depois a história repete-se em S. Pedro do Sul com
as chamas a invadirem o concelho
de forma descontrolada. Em pleno
mês de outubro e num cenário que
de outono pouco tinha, o incêndio
acabou por devastar terras sampedrenses de forma alarmante. Com a
memória ainda fresca dos episódios
de 2016, Vítor Figueiredo, presidente
da autarquia local, enaltece o esforço
dos bombeiros que "foram imprescindíveis neste grande combate entre
forças desiguais".
O autarca revela que, comparando
os incêndios, o deste ano vai originar
mais problemas. "O ano passado tivemos um fogo de grandes dimensões
mas que não foi tão grave quanto
este porque desta vez tivemos casas
e pessoas em risco. E a verdade é que
mesmo assim conseguimos evitar
mortes e feridos de grande gravidade.
Tivemos poucas casas que foram
queimadas", afirmou. Num balanço
ainda provisório, ás chamas devasta-

ram duas cng2s de primeira habitação,
originando cinco desalojados, quatro
pessoas de uma casa e uma da outra.
Serrazes completamente queimada

Ainda a contabilizar a totalidade da
área ardida, Vítor Figueiredo revela
que o balanço irá dar a conhecer
números bastante superiores aos do
ano passado, lembrando que na freguesia de Serrazes, pouco restou. "Só
em Serrazes, por exemplo, arderam
30 palheiros, ardeu praticamente
tudo e por isso é difícil fazer cálculos. Nesta e noutras freguesias as
chamas entraram nas áreas urbanas,
aconteceu o mesmo em Valadares
e em Baiões", revelou. Perante este
cenário, o autarca não avança com
um balanço do impacto financeiro
que este incêndio irá causar no concelho. "São realmente valores muito
elevados, estamos a falar de uma
mata imensa, de propriedades rústicas, casas e palheiros. Há postes de
eletricidade e de telecomunicações

SERRAZES FOI UMA DAS
FREGUESIAS MAIS AFETADAS.
FOGO NÃO SE LIMITOU À
FLORESTA E ENTROU NAS
ZONAS URBANAS
completamente mandados a baixo",
recorda.
"Quem nos visita gosta de ver as
nossas bonitas paisagens e agora está
tudo negro"
Num balanço que vai sendo conhecido
de forma progressiva, Vítor Figueiredo

revela que as chamas não afetaram de
forma significativa as empresas do concelho, situação ao turismo, em especial
nas Termas de S. Pedro do Sul. "Ao
nível turístico afetou porque nós tínhamos uma série de pessoas que vinham
inscrever-se na segunda-feira para poderem fazer os tratamentos nas nossas
Termas, a verdade é que as pessoas nem
conseguiram chegar a S. Pedro do Sul
porque a A25 e o IP3 estiveram condi-

cionados e fechados o que vai originar
custos ao nível do turismo que poderão
ser difíceis de prever. Quem nos visita
gosta de ver as nos paisagens bonitas
e agora ver tudo negro, que é como está
a nossa envolvente paisagísticas, trará
os seus custos", sublinha.
Já sobre os apoios que vai pedir ao
Governo, o autarca revela que deve
ser encontrada uma solução ideal.
"Claro que nós queremos sempre o
melhor para as nossas populações
mas ta-mbém sabemos que o que
aconteceu em S. Pedro do Sul, não
aconteceu de uma forma isolada.
No mesmo dia que tivemos aqui o
fogo, também o tivemos em todos
os concelhos da nossa região, ou seja
foi uma catástrofe de toda esta zona.
Sabemos que os dinheiros do Estado
não são infinitos e que saem sempre
do erário publico e que sai sempre dos
impostos das pessoas, por isso mais
importante que exigirmos, o quer que
seja, do Governo, mas sim ver qual
será a melhor solução", revela.-FF
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Castro Daire

Bombeiros agradecem ajuda
da população no combate
às chamas

Num fim de semana trágico para
grande parte do País no que aos
incêndios diz respeito, Castro Daire
não foi exceção, vivendo horas de
grande preocupação com o alastrar
das chamas em vários pontos do
concelho. Em hora de rescaldo, e
depois da ajuda vinda das primeiras
chuvas das últimas semanas, foi
pela voz do seu comandante Paulo
Almeida, que os Bombeiros Voluntários de Castro Daire agradeceram
o apoio com que contaram no
terreno.
Num total de 1.272 hectares e 33 quilómetros de área afetada, o comandante dos soldados da paz castrenses
reconheceu que os populares deram
uma ajuda extra e fundamental.
«Aproveito para louvar as pessoas,
pois verificámos um •enorme e inexcedível empenhamento por parte do
povo residente nas áreas afetadas,
tendo trabalhado com giestas, com
ferramentas várias e como podiam,
lembrando-nos tempos longínquos,
em que as pessoas se juntavam e
se apoiavam no combate à "besta"
destruidora", pode ler-se na página
dos bombeiros.
Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Viseu também presente

Com meios reduzidos, à semelhança
do que aconteceu em grande parte
dos incêndios do passado fim de
semana, em Castro Daire o cenário

NUM TOTAL DE
1.272 HECTARES E 33
QUILÓMETROS DE ÁREA
AFETADA, O COMANDANTE
DOS SOLDADOS DA PAZ
CASTRENSES RECONHECEU
QUE OS POPULARES DERAM
UMA AJUDA EXTRA E
FUNDAMENTAL
não foi diferente. «Apenas contámos
com o comandante e uma equipa dos
Bombeiros Voluntários de Viseu, que
teve que abandonar precocemente
pois também deflagraram outros três
grandes incêndios na sua área de intervenção. Uma equipa dos bombeiros
voluntários de Vila Nova de Paiva,
uma equipa dos bombeiros de Penalva
do Castelo e outra dos voluntários do
Sátão. Do nosso concelho contámos
com quatro elementos bombeiros
voluntários de Castro Daire, quatro
elementos do comando e oito equipas
de combate. Já dos Bombeiros de
Farejinhas estiveram presentes dois
elementos do comando e ainda três
equipas de combate, revela.
O comandante dos bombeiros de
Castro Daire enaltece ainda do
facto de não se terem verificado vítimas nem terem ardido habitações,
apesar das "condições de extrema
adversidade e perigosidade, devido
às condições climatéricas e ausência
de comunicações Siresp e redes
móveis", pode ler-se._ FF
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■ AUTÁRQUICAS

E depois das eleições.
OS NOVOS E RECÉM-ELEITOS PRESIDENTES DE CÂMARA QUE SAÍRAM DAS ELEIÇÕES DE 1 DE OUTUBRO
COMEÇAM AGORA A TOMAR POSSE. PARA ALGUNS ESTA É UMA CERIMÓNIA QUE FICARÁ MARCADA
POR SER A PRIMEIRA VEZ, PARA OUTROS APENAS UM ATO OFICIAL QUE SERVE PARA DEIXAR NOVOS
COMPROMISSOS. ATÉ AO DIA 25, SÃO VÁRIOS OS EXECUTIVOS QUE DÃO ENTRADA NESTA NOVA
LEGISLATURA AUTÁRQUICA.

NELAS
IMI VAI CONTINUAR NA TAXA MíNIMA
Manter as finanças da Câmara de
Nelas equilibradas é o principal
compromisso do presidente reeleito.
Na tomada de posse do novo executivo, José Borges da Silva prometeu
que vai manter o IMI na taxa mínima nos próximos quatro anos.
A mobilidade e a requalificação
estão também no topo dos compromissos para o novo mandato.
"Relativamente às finanças, quere-

mos mantê-las equilibradas com
total autonomia administrativa
e financeira que foi recuperada
em agosto passada quando nos
libertámos do Plano de Ajustamento e Reestruturação Financeira",
começou por dizer o autarca, garantindo que esse será o caminho
para conseguir uma estratégia de
investimentos que "reforçam o
presente e garantem o futuro". "Têm

a minha palavra: a baixa do IMI vai
manter-se para o ano e durante os
próximos quatro", sustentou.
Borges da Silva destacou ainda
como prioridades a captação de
investimento e a criação de emprego,
o reforço da autonomia das freguesias, o apoio social, a educação e o
desporto.
O autarca deixou ainda o desejo
para que fique para breve a conclu-

são do ICI2 e a construção do IC37,
obras que considera fundamentais
para as acessibilidades ao concelho.
Para as freguesias, entre outras promessas, Borges da Silva anunciou a
requalificação e ampliação da rede
de parques infantis e séniores e a
construção de uma rede de contentores enterrados em todo o concelho,
investimento que já está assegurado
por fundos comunitários.

com o aquilo que é a nossa demonstração junto das instituições desde
a Comunidade Intermunicipal até
às associações de desenvolvimento
local, à Comissão de Coordenação
e junto do governo e estâncias
europeias. Por este escadório do
poder, prometo que manteremos e
melhoraremos essa marca de força
que já temos", sustentou.

A captação de investimento público é
uma das prioridades do novo executivo. Segundo João Azevedo, chegou
a altura de haver uma reversão "dos
momentos muito difíceis" para que
o investimentose torne decisivo para
"rebocar o futuro de Mangualde".
A coesão territorial, a agricultura e a
floresta são outras marcas prioritárias para o executivo socialista.

MANGUALDE
JOÃO AZEVEDO QUER REFORÇAR LIDERANÇAS
O recém-eleito presidente da Câmara de Mangualde quer que o
concelho que lidera seja uma "marca
de força" dentro do "escadório do
poder de decisão". Na cerimónia da
tomada de posse, o socialista João
Azevedo começou por afirmar que
hoje os concelhos e as regiões estão
em competição para a seguir dizer
que se trata de uma disputa "sau-

dável, honesta e forte". Sem nunca
referir no seu discurso de tomada
de posse, há quem faça a leitura de
que o autarca estará disponível para
assumir a liderança da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
"Esta competição obriga a que os
autarcas desenvolvem rapidamente
os seus projetos e essa marca de notoriedade e de força tem muito a ver

VOUZELA
EMPREGO E FIXAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS PRIORIDADES
Os próximos quatro anos de mandato do recém-eleito presidente da
Câmara de Vouzela vão ser estratégicos para o aumento de emprego e
fixação da população. Rui Ladeira,
que conquistou maioria absoluta nas
últimas eleições autárquicas, quer
continuar a desenvolver o programa
com o qual se apresentou ao eleitorado há quatro anos e ao qual "quer

dar continuidade".
"É o mesmo programa que assenta
em eixos estratégicos que considero
motores fundamentais para a equidade territorial, mas que visa dar
resposta aos desafios dos novos tempos", frisou durante o seu discurso
de tomada de posse.
O autarca prometeu que neste mandato vão continuar a ser construidos

equipamentos e infraestruturas sustentáveis, "úteis à população e com
retorno social", assim como serão
criados mecanismos para reforçar o
tecido empresarial, nomeadamente
através da ampliação das zonas
industriais.
"Criámos e aprovámos muitos projetos de infraestruturas básicas. Obras
em curso outros que se irão iniciar.

Investimos na educação e formação
dos jovens e na valorização da
nossa entidade, empenhámo-nos
na defesa dos produtos regionais e
ambientais e fizemos uam gestão
financeira rigorosa. Mas queremos
fazer mais para um concelho mais
forte e coeso", afirmou o autarca
social-democrata.
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as tomadas de posse
VILA NOVA DE PAIVA
ESCOLHIDOS REPRESENTANTES PARA A CIM VISEU DÃO LAFÕES
Durante a instalação dos novos
órgãos autárquicos em Vila Nova
de Paiva, a nova Assembleia
Municipal de maioria socialista,
elegeu os dois elementos para
a Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões.
José Manuel Rodrigues, recém-empossado presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de
Paiva pelo Partido Socialista, vai

continuar a representar o concelho na CIM, agora pelo PS, depois
de nos últimos quatro anos ter
sido eleito pelo CDS.
Fernando Félix, que tinha sido
o candidato pela coligação PSD/
CDS à Assembleia Municipal de
Vila Nova de Paiva, foi o deputado
municipal escolhido para representar o concelho na Assembleia
Intermunicipal deste mesmo

órgão.
A tomada de posse de todos os
elementos que constituem o novo
quadro político em Vila Nova de
Paiva confirmou a maioria obtida
nas eleições, com todas as cinco
freguesias eleitas pelo PS, maioria
na Assembleia Municipal e a
recondução de José Morgado para
o terceiro e último mandato na
Camara Municipal.

O reconduzido presidente da
Câmara Municipal, José Morgado, na sua tomada de posse,
enalteceu "a responsabilidade que
os eleitores lhe delegaram para
este mandato que acompanha
uma conjuntura particularmente
difícil", assumindo "um compromisso para com os munícipes paivenses e com a sustentabilidade
do concelho".
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Município agradece "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos"
A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
2017-10-20 16:45:00+01:00
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Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb9ce946

Fri, 20 Oct 2017 17:58:38 +0200
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
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Mangualde divulga lista de bens prioritários para socorro das populações

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=18c7e91a

Fri, 20 Oct 2017 15:28:45 +0200
A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
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ID: 71883799

20-10-2017

LIVRO Hoje, dia 20 de outubro, pelas 18,00 horas,
vai ser apresentado, no Sa'ão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde, o livro 'Cancro com Humor
2', uma obra de Marine Antunes que, através do seu
testemunho, ajuda a desmistificar a forma como se

Meio: Imprensa

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,66 x 2,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

deve lidar com a doença. Com prefácio assinado
por Júlio Magalhães, este é um livro de crónicas
humorísticas, escrito na 1.a pessoa e que pretende
inspirar não só doentes oncológicos, como também
cuidadores, sobreviventes e pessoas sem cancro.
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MIRTILOS Nos dias 3 e 4 de novembro vai decorrer, no Complexo Paroquial de Mangualde, o 7.°
Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo, uma
iniciativa organizada pela COAPE - Cooperativa
Agropecuária dos Agricultores de Mangualde.

Meio: Imprensa

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,65 x 3,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Agendada para as 09.00 horas, do dia 3 de novembro, a sessão de abertura vai contar com a presença do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e
dos presidentes da autarquia de Mangualde e da
COAPE, João Azevedo e Rui Costa, respetivamente.
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Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/136912

20-10-2017 16:38
Mangualde, Viseu, 20 out (Lusa) -- O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai
manter-se ativo por não estar ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial
da Sonae, disse hoje à agência Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
AMF // SSS
Lusa/fim
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Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be076fc1

Lusa20 Out, 2017, 17:19 | País
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
2017-10-20T17:19:50+01:00
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Incêndios: Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74fcc4aa

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde vai manter-se ativo por não estar
ainda totalmente resolvido o incêndio que atingiu a unidade industrial da Sonae, disse hoje à agência
Lusa fonte da autarquia.
PUB
PUB
Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado
quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que
tal aconteça.
A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às
necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária,
saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das
necessidades básicas da população", como água e luz.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande,
em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial,
64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi
atropelada quando fugia deste fogo.
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COMENTÁRIOS
Fri, 20 Oct 2017 18:38:38 +0200
Lusa
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Incêndios: Mangualde divulga lista de bens prioritários para socorro das populações

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=35eb23e9

A Câmara de Mangualde agradeceu hoje "a imensa solidariedade demonstrada pelos cidadãos" após os
incêndios de domingo e divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.
PUB
PUB
"Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.
A lista foi elaborada pelos Serviços Técnicos do Município de Mangualde, que estão a coordenar o
levantamento de todas as necessidades da população mais afetada.
"Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
O município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas "que tendo passado
por uma situação traumática, necessitam de ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de
terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas consequências, pessoais e coletivas, são ainda
difíceis de calcular e avaliar".
COMENTÁRIOS
Fri, 20 Oct 2017 16:28:45 +0200
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Saiba como ajudar as vítimas dos incêndios

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

20/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13e686cd

2017-10-20T19:12:00
Os incêndios de domingo devastaram o Centro e Norte do país. Muita gente ficou sem casa e sem
meios e locais de trabalho. Muitas das vítimas necessitam de bens de primeira necessidade. Há
associações e instituições a mobilizarem-se para ajudar a reerguer as populações das cinzas. A TVI24
reúne neste artigo alguns dos meios de ajuda para as populações afetadas.
Seia
A Câmara Municipal de Seia abriu uma conta bancária para apoiar as vítimas dos incêndios,
nomeadamente na recuperação de habitações e na criação de condições que permitam "restaurar a
sua qualidade de vida".
A autarquia esclarece que os recursos financeiros angariados com a conta solidária (IBAN: PT50-0045
4080 4029 3110 5079 5) serão "exclusivamente investidos" no apoio direto às famílias afetadas pelos
incêndios florestais do concelho, nomeadamente "na recuperação de imóveis de habitação e na criação
de condições que permitam restaurar a sua qualidade de vida".
Vouzela
A Câmara de Vouzela também abriu uma conta bancária. Intitulada "Vouzela solidária", a conta (com
o IBAN: PT50 0045 3190 4029 3068 7781 9) "será única e exclusivamente canalizada para este fim e
gerida apenas pelo município", garante.
Tábua
Também o município de Tábua abriu uma "conta com o intuito de apoiar as populações de todo o
concelho afetadas". A conta de solidariedade (PT50 0045 3454 4029 3172 9243 5) "será única e
exclusivamente canalizada para este fim e gerida apenas pelo município de Tábua", afirma a autarquia
na nota hoje divulgada, designadamente na sua página na internet, a propósito da iniciativa.
A Câmara continua, entretanto, a recolher bens de apoio às pessoas afetadas pelos fogos de domingo,
através do Gabinete de Apoio às Vítimas do Incêndio.
Fraldas para bebés e idosos, lençóis, cobertores, toalhas de banho, leite, enlatados, comida para
bebés (farinhas), água, fruta, barras de cereais e bolachas são alguns dos produtos que fazem parte
da lista de "carências sentidas [pelas populações] depois da tragédia vivida" no concelho, refere a
Câmara.
"Ajude-nos a ajudar e junte-se a esta campanha solidária", com a doação de bens na Loja Social,
apela o município, recordando que a loja funciona entre a 09:00 e as 18:00, de segunda a sexta-feira,
e entre as 09:30 e as 17:00, ao fim de semana.
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Arganil
A Câmara de Arganil está a recolher fruta, legumes e pomadas para queimaduras. O centro de receção
de bens funciona no centro multiusos, na Cerâmica Arganilense, naquela vila, entre as 09:00 e as
20:00 (ao domingo encerra às 13:00), adianta a autarquia, num apelo divulgado esta sexta-feira.
Há outro ponto de recolha, para além dos referidos, de bens como alimentos não perecíveis ou lençóis,
cobertores, mantas e produtos de higiene, na zona do Porto, em Valadares (Rua Manuel Moreira da
Costa Júnior, nº 4 1º BA), aberto entre as 09:00 e as 19:00, refere a Câmara.
Em Lisboa, também funciona um centro com os mesmos objetivos, criado pela Casa da Comarca de
Arganil. O ponto de recolha em Lisboa funciona na Casa da Comarca de Arganil (Rua da Fé), entre 23
e 27 de outubro das 09:00 às 20:00.
Mangualde
A Câmara de Mangualde divulgou uma lista de bens considerados prioritários para responder às
necessidades das vítimas das chamas.

Neste momento são prioritários os seguintes bens: roupas de cama; atoalhados; roupas interiores
(pijamas, chinelos de quarto, etc.); produtos de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.)", refere a autarquia.

Todos estes bens devem ser entregues na Loja Social 'Mangualde Social +', sita na Avenida Conde D.
Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção destes bens, e face à identificação existente das
necessidades mais críticas, a Câmara Municipal fará chegar esses bens, diariamente, a quem deles
necessitar", esclarece a autarquia.
Nesta primeira fase de socorro, a Câmara considera que "não é oportuno a entrega de
eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos sem que antes se promova a reconstrução das
habitações atingidas".
No entanto, os Serviços Técnicos previnem que quem quiser doar bens deste género deve indicar "as
intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt". As dádivas de materiais de construção ficarão a aguardar um levantamento
mais aproximado da realidade.
Santa Comba Dão
A Câmara de Santa Comba Dão está a recrutar voluntários para "ajudar em diversas tarefas no âmbito
social" e a recolher bens, essencialmente para equipar habitações de pessoas afetadas pelos
incêndios.
As candidaturas podem ser feitas através da página na internet da autarquia, na qual disponibiliza
contactos por telefone (962 728 982) e email (geral@cm-santacombadao.pt.
A Câmara de Santa Comba Dão apela ainda à doação de bens como mobílias, equipamento e
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utensílios de cozinha, roupa de cama e colchões, enfim "tudo o que é necessário para equipar e
mobilar as habitações que arderam e serão reconstruídas".
Além disso, abriu uma conta bancária (PT50 0035 070800029527 330 41), igualmente para apoiar as
vítimas dos incêndios no concelho.
A TVI24 reúne neste artigo alguns dos meios de ajuda para as populações afetadas
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Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi desativado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

21/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae55419a

15:27
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde deste
sábado, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se
encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano
ativo até hoje.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
Por Lusa
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Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi desativado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

21/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49bd29f2

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde de
hoje, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
21 | 10 | 2017

15.28H

Destak/Lusa |
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operação renascer - os di
Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Autarcas das zonas afetadas aguardam com expetativa o Conselho de Ministros extraordinário marcado para hoje para analisa
Centro, em junho. Presidentes de câmaras lamentam o tempo perdido e esperam definições e medidas de estratégia para pre
Região CentRo

discurso direto

RPena que se tenha perdido
tanto tempo. [Espero]
definições e medidas de
estratégia para prevenção e
combate aos fogos

No passado fim de semana, violentos incêndios atingiram vários concelhos da região Centro

Arquivo-Carlos Jorge Monteiro

Autarcas de zonas atingidas
esperam uma verdadeira mudança
111 Autarcas de zonas
afetadas pelos incêndios
do último fim de semana
esperam que o Conselho
de Ministros extraordinário de hoje crie medidas
concretas para a reforma
da floresta e do combate
aos incêndios, que dizem
já vir tarde.
O presidente da Câmara
de Vagos (distrito de Aveiro), Silvério Regalado, espera que do Conselho de
Ministros saia “um pacote
legislativo com medidas
concretas de combate aos
incêndios que assolaram o
país e que têm constituído
um verdadeiro terrorismo
social exercido sobre os
portugueses”.
“Este pacote legislativo
devia ter sido publicado
logo a seguir à tragédia
de Pedrógão. Perdeu-se
muito tempo. As medidas
chegam tarde, sobretudo
para as cem pessoas que
perderam tragicamente a
vida”, salientou.
“Pena que se tenha
perdido tanto tempo”
O presidente do município de Mira (Coimbra),
Raul Almeida, tem “pena
que se tenha perdido tanto
tempo” e espera medidas
de apoio às populações
afetadas pelos incêndios,
assim como “definições e
medidas de estratégia para

prevenção e combate” aos
fogos.
O presidente da Câmara
de Oliveira do Hospital,
José Carlos Alexandrino,
disse esperar que o Governo “trace uma nova estratégia para a florestação” das
áreas ardidas em Portugal.
“Esta floresta não serve.
Gostaria que não houvesse
nenhum eucalipto no meu
concelho”, declarou à Lusa
o autarca, advertindo que
aquela espécie exótica “é
o maior amigo dos fogos,
um combustível como a
gasolina, com projeções a
vários quilómetros” que
são responsáveis pela multiplicação dos incêndios
florestais.
Em Oliveira do Hospital e em Seia, concelhos
vizinhos nos distritos de
Coimbra e Guarda, respetivamente, já foi realizado o
cadastro das propriedades
florestais e agrícolas, o que
leva José Carlos Alexandrino a propor que o Governo
desenvolva nestes municípios um “projeto pioneiro”
que venha a “testar uma
nova florestação” com folhosas, como carvalhos e
castanheiros.
“Coragem política”
Também o presidente da
Câmara de Alcobaça (Leiria), Paulo Inácio, espera
que “haja, efetivamente,

coragem política” para
serem tomadas, “de uma
vez por todas, medidas
importantes de mudança
de paradigma da floresta
no país”. “Espero também
que se olhe para a Proteção Civil pensando, eventualmente, que o modelo
está esgotado e que temos
que implementar um novo
modelo”, acrescentou.
O presidente cessante da
Câmara da Marinha Grande (Leiria), Paulo Vicente,
defendeu que o Governo
tem de olhar para a floresta
e para o combate aos incêndios de forma a fazer-se
“uma análise bastante cuidada”, tomar “consciência
do que correu menos bem
e, com esta experiência de
desastre, avançar com novas medidas”.
“Que se faça a reforma
da reforma da floresta”
Diogo Mateus, presidente
da Câmara de Pombal, não
tem “a expectativa de que
se faça a reforma da reforma da floresta” no Conselho de Ministros de hoje,
porque “há um tempo
para que as coisas possam
acontecer e decorrer com
naturalidade”.
O autarca do norte do
distrito de Leiria defendeu
que tem de ser definida
“uma hierarquia sobre os
princípios que devem ser

Raul Almeida

REsta floresta não serve.
Gostaria que não houvesse
nenhum eucalipto no meu
concelho. É o maior amigo
dos fogos, um combustível
como a gasolina

regidos pelo Governo”.
“Isto é, o que deve, na ótica do Governo, pesar mais
sobre este interesse difuso,
que é a segurança, a defesa
do país e a proteção civil,
relativamente àquilo que
é a propriedade de cada
um”, afirmou Diogo Mateus.
Fernando Marques Jorge,
presidente da Câmara de
Oleiros (Castelo Branco),
concelho atingido por José Carlos Alexandrino
vários incêndios este ano,
espera que sejam tomadas
medidas semelhantes às RExpectativa de que se
que foram tomadas em faça a reforma da reforma
junho, na sequência dos da floresta. [Tem de ser
incêndios de Pedrógão definida] uma hierarquia
Grande.
sobre os princípios que
“Acho que estes conce- devem ser regidos pelo
lhos [afetados no fim de Governo
semana] têm que ter as
mesmas condições, assim
como é obrigatório que
se simplifique o apoio aos
pequenos agricultores. As
regras têm que ser as mesmas, somos todos portugueses”, realçou.
O primeiro-ministro
anunciou, no passado dia
11, que o Governo vai reunir-se hoje em Conselho Diogo Mateus
de Ministros extraordinário para analisar e tomar
medidas com base nas
conclusões do relatório da
comissão técnica independente sobre os incêndios
na região Centro, em junho. | Lusa

Feridos
internados
em Viseu
com “bom
prognóstico”
1 1 1 Os 15 feridos
que ontem ainda se encontram internados no
Centro Hospitalar Tondela Viseu na sequência
dos incêndios do passado domingo estão com
“bom prognóstico” e a
ter uma “boa evolução”,
disse ontem o presidente
da instituição, Cílio Correia. O responsável explicou que, neste momento,
nenhum dos feridos corre risco de vida, “ainda
que haja um doente que
está na Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos, que é um caso mais
delicado, mas que está a
evoluir muito bem”.
Cílio Correia admitiu
que, devido à inalação
dos fumos sentidos durante vários dias na região, o hospital possa
ainda vir a receber mais
pessoas afetadas pelos
incêndios.

Mangualde
divulga lista
de bens
prioritários
1 1 1 A Câmara Municipal de Mangualde
agradeceu ontem “a
imensa solidariedade
demonstrada pelos cidadãos” após os incêndios
de domingo e divulgou
uma lista de bens considerados prioritários
para responder às necessidades das vítimas
das chamas.
“São prioritários os seguintes bens: roupas de
cama; atoalhados; roupas interiores (pijamas,
chinelos de quarto, etc.);
produtos de higiene pessoal, utensílios de casa
(tachos, pratos, panelas,
etc.)”, refere a autarquia.
“Todos estes bens devem
ser entregues na Loja Social ‘Mangualde Social +’,
sita na Avenida Conde
D. Henrique”, esclarece
a câmara.

O Diário As Beiras vai acompanhar os trabalhos de recuperação das zonas atacadas pelos incêndios, dando-lhe a devida relevância
e divulgação e apoiando, dessa forma, a coragem e vontade das populações afetadas
Página 268

ID: 71843552

21-10-2017

as seguintes

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,20 x 35,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ar e tomar medidas com base nas conclusões do relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios na região
venção e combate aos fogos a partir de agora
CANTANHEDE

PENACOVA
DB-Arquivo Carlos Jorge Monteiro

Arquivo-Pedro Agostinho Cruz

A freguesia da Tocha foi das mais afetadas do concelho

Concelho de Penacova sofreu avultados danos e prejuízos

Seis hectares ardidos
e centenas de empregos perdidos

Câmara sinaliza
bens necessários mais prioritários

111 Seis mil hectares tendo depois alastrado de
ardidos é o balanço preli- modo devastador pelas
minar do incêndio de 15 freguesias da Tocha, S. Cade outubro no concelho de etano e Corticeiro de Cima.
A autarca sublinha que
Cantanhede, que aponta
ainda para uma unidade “os Bombeiros Volunindustrial (que emprega tários de Cantanhede
140 trabalhadores) total- foram inexcedíveis no
mente consumida pelas combate a um incêndio
chamas, a destruição de com proporções nunca
uma oficina de automó- vistas no concelho, não
veis (onde trabalhavam obstante a manifesta falquatro pessoas) e avulta- ta de meios para fazer
dos prejuízos em várias face a situações com tal
explorações pecuárias, in- dimensão, sem esquecer
cluindo a morte de mais o imprescindível papel
de 50 animais, além de dos demais agentes da
máquinas agrícolas e inú- proteção civil municipal.
meras colmeias ardidas.
Estes dados foram transmitidos à Comissão Distrital de Proteção Civil de
Coimbra numa reunião realizada no passado dia18
de outubro, na sequência
do primeiro levantamento
discurso direto
realizado no terreno pela
presidente da câmara mu- RHouve manifesta falta
nicipal, Helena Teodósio,
de meios para fazer face a
juntamente com técnicos
situações com tal dimensão
da autarquia.
No relato circunstanciado que fez das principais
ocorrências, a presidente
da autarquia conta que o
fogo entrou no concelho
pela faixa florestal litoral,
na confluência com o território da Figueira da Foz, Helena Teodósio

Lamentavelmente o princípio da subsidiariedade não funcionou e não
pudemos contar com o
apoio de outros meios, tal
como aconteceu noutras
zonas do país”, refere Helena Teodósio, que enaltece “as populações locais
que se mobilizaram para
fazer frente ao incêndio,
tendo contribuído decisivamente para a defesa
e proteção de bens”.
Entretanto, para além do
levantamento exaustivo
dos prejuízos que está em
curso, os serviços técnicos
de ação social da autarquia estão já no terreno
a identificar as situações
de famílias afetadas que
eventualmente precisem
de apoio. Neste âmbito,
o presidente do conselho de Administração do
Hospital de Cantanhede,
António Sequeira, manifestou à presidente da
camara municipal disponibilidade para a unidade
hospitalar participar no
processo, nomeadamente
através da intervenção de
profissionais de saúde na
prestação de assistência
médica e psicológica nos
casos em que isso seja necessário.

111 Face às manifestações de solidariedade que
têm chegado ao concelho
de Penacova, foi criada
pela câmara municipal
uma conta solidária destinada a receber donativos
que serão aplicados pelo
município no auxílio à população afetada.
Os interessados poderão concretizar o seu
donativo na conta n.º
0594028227930 da CGD
– Caixa Geral de Depósitos | IBAN: PT50 0035 0594
00028227 930 66
Além disso, a autarquia
informa que o ponto de entrega de bens destinados às
vítimas é a Casa do Povo de
São Pedro de Alva, podendo igualmente ser entregues na Câmara Municipal
ou na Biblioteca Municipal
de Penacova.
Ontem, na página de
Facebook, o município
informava que os bens necessários mais prioritários
são: azeite, farinha, óleo,
açúcar, feijão/grão (seco),
cebolas, queijo, manteiga, marmelada, iogurtes,
ceroulas (homem), meias
(homem), giletes, escovas
de dentes (adultos), fraldas
(idosos), fraldas (criança
tamanho 4/5) e papel hi-

i

linhas de apoio
915 669 854

giénico.
“Graças à rápida onda solidária que se criou, alertamos para o facto de, neste
momento, já existir naquele local roupa e calçado em
número suficiente, como
tal, pedimos que evitem a
entrega desses bens. Muito
obrigado a todos”, pode
ler-se na página.
Entretanto, a câmara municipal informa a população afetada pelo incêndio
florestal que assolou o concelho, que deverá preencher as fichas de sinalização disponíveis nas sedes
da União das Freguesias
de São Pedro de Alva e São
Paio de Mondego, União
das Freguesias de Friúmes e Paradela, União das
Freguesias de Oliveira do
Mondego e Travanca do
Mondego, bem como na
Casa do Povo de São Pedro
de Alva. As fichas encontram-se igualmente disponíveis para preenchimento
e entrega no Balcão Único
de Atendimento, localizado no edifício dos Paços do
Concelho, entre as 09H00
e as 17H00, bem como na
página web do município www.cm-penacova.pt,
podendo igualmente ser
remetidas via email para

apoio@cm-penacova.pt.
Para qualquer esclarecimento adicional, a câmara
dispõe da Linha de Apoio
915 669 854.
Humberto Oliveira,
presidente da autarquia,
lembrou “num momento
delicado e de imensa dor
como este, não podemos
deixar de realçar e agradecer o trabalho, espírito de
solidariedade e entrega de
todos os que contribuíram
para evitar que a tragédia
fosse ainda mais devastadora”. | Patrícia Cruz Almeida

discurso direto
RNão podemos deixar
de realçar e agradecer
o trabalho, espírito de
solidariedade e entrega de
todos

Humberto Oliveira

conta solidária

IBAN
PT50 0035 0594 00028227 930 66

a solidariedade

faz parte de nossa
tradição
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O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde de
hoje, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se
encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano
ativo até hoje.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
Lusa
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INCÊNDIOS GOVERNO
Acordos Moção de censura do CDS será chumbada e acordo nos principais
dossiês sobre floresta e proteção civil garantem reformas pedidas pelo Presidente

Pedro
Santos
Guerreiro

Esquerda une-se para
responder a Marcelo

psg@expresso.impresa.pt

No longo prazo
estamos todos vivos

S

Adriano Nobre

FOTO TIAGO MIRANDA

A

repetição de
uma tragédia,
no domingo, e
o discurso do
Presidente da
República, na
terça-feira, encurralaram a
maioria de esquerda na inevitabilidade de novos consensos.
E imediatos: quer em torno das
medidas para a reforma da floresta e do novo modelo de prevenção e combate a fogos, quer
no plano orçamental (mesmo
‘furando’ o 1% previsto para o
défice), quer no plano parlamentar para inviabilizar a moção de
censura apresentada pelo CDS e
que será discutida na terça-feira.
E em todos os planos, Governo,
PS, BE e PCP alinharam-se no
sentido de passar mais um teste
à estabilidade da atual solução
governativa.
Ao Expresso, António Costa
afirma não ter ficado “surpreendido” com o tom da intervenção de Marcelo e garante que “o
discurso do senhor Presidente
corresponde precisamente ao
calendário de que o Governo o
tinha informado relativamente
às decisões e mudanças previstas”. Ou seja, apesar de tudo o
que ocorreu depois do fim de semana — incluindo as demissões
da ministra da Administração
Interna e do presidente da Proteção Civil —, o Conselho de Ministros deste sábado continuará
a ser palco de todas as decisões e
anúncios decorrentes da análise
aos inquéritos independentes à
tragédia de Pedrógão.
As fontes ouvidas pelo Expresso dão como certo que a quase
totalidade das recomendações
constantes nesses documentos
será vertida, nesta primeira fase,
em decretos-lei direcionados
para as áreas dos bombeiros,
proteção civil e socorro. E embora esses decretos não requeiram
aprovação parlamentar, à hora
de fecho desta edição reinava a
convicção de que as conversas
mantidas ao longo da semana
entre o Governo e os parceiros
da esquerda asseguravam as
bases mínimas necessárias para
que algumas das preocupações
expressas por BE e PCP tenham
acolhimento.
Será esse, por exemplo, o
caso da exigência do BE no
sentido de integrar a preven-

ção e o combate a incêndios
sob um mesmo organismo.
Um objetivo que, de resto,
está também consagrado no
relatório da comissão técnica,
segundo o qual “as iniciativas
nos domínios da prevenção e
do combate deveriam ser protagonizadas, pelo menos nos
seus pilares básicos, por entidades com a mesma orientação e, se possível, com a mesma inserção institucional”.
O cabimento orçamental
de algumas das exigências de
PCP e BE (ver texto em baixo)
foi também já assegurado por
António Costa, que no debate
quinzenal desta semana garantiu a Jerónimo de Sousa que
“não será o empenho do Governo na contenção orçamental” a
impedir que as reformas nesta
área avancem.
Neste ponto, outro acordo
já fechado entre o Executivo
socialista e os parceiros da

esquerda é que a procura de
folgas orçamentais para responder ao repto de Marcelo
de fazer da gestão da floresta
e da prevenção uma “prioridade nacional” já no OE-2018
não terá qualquer impacto nas
medidas já acordadas com BE,
PCP e PEV na proposta de Orçamento que deu entrada na
AR na semana passada e cuja
discussão entrará agora na especialidade.

Moção chumbada
Se a negociação das reformas
para a floresta e proteção civil
ainda decorria à hora de fecho
desta edição, as dúvidas suscitadas pela reação à moção de
censura apresentada pelo CDS
tiveram pouco tempo de vida.
No seu discurso, Marcelo
apelou a que a Assembleia da
República “clarifique se quer
ou não manter em funções este

Governo, condição essencial
para, em caso de resposta negativa, se evitar um equívoco,
e de resposta positiva, reforçar
o mandato para as reformas
inadiáveis”. Mas se a votação da
moção será apenas na terça-feira, o Presidente não precisou de
esperar tanto para ter resposta.
O PCP fez saber de imediato que entendeu a iniciativa do
CDS como “aproveitar uma tragédia” para “retirar dividendos”.
Por isso, embora tenha sublinhado que “o chumbo de uma
moção de censura não reforça
o Governo”, João Oliveira antecipou que “o PCP não pode ter
outro voto que não seja o voto
contra”. No mesmo sentido, o
BE, que tem a resposta a moções
de censura prevista na posição
conjunta assinada com o PS em
2015, rotulou a proposta do CDS
de “truque grotesco”.
com Luísa Meireles
abnobre@expresso.impresa.pt

BE e PCP reabrem lista de exigências
Unidades de gestão,
banco de terras, aumento
de sapadores e maior
investimento financeiro
são exigências da esquerda
Definir o modelo das unidades
de gestão florestais, discutir o
banco de terras e o cadastro florestal, cumprir as metas de 500
equipas de sapadores florestais
até 2019, reforçar o número de
trabalhadores no Instituto da
Conservação da Natureza e das
Florestas e aumentar, substancialmente, o grau de investi-

mento na proteção civil e na
defesa da floresta. O caderno de
encargos é vasto e tem alguns
pontos de consenso difícil. Mas
por força das circunstâncias,
vai regressar em força, e como
prioridade.
O BE e o PCP estão disponíveis para entendimentos que
viabilizem e acelerem o conjunto de diplomas necessários
à reforma da floresta e ao novo
modelo de prevenção e combate a incêndios, que o Governo
quer colocar em marcha a partir do Conselho de Ministros de

amanhã. Mas rejeitam assinar
cheques em branco sem compromissos firmes do Executivo
socialista. Até porque, como
nota o deputado comunista
João Ramos, se o Governo já
assumiu que “nada pode ficar
como dantes e que tem de haver alterações” nestas áreas,
terá “disponibilidade com certeza” para “criar as medidas e a
necessária orçamentação para
fazer o que não tem sido feito
até aqui”.
Recorde-se que em julho,
logo após a tragédia de Pedró-

gão, o Parlamento aprovou,
em tempo quase recorde, três
das propostas que estavam em
discussão na Assembleia para
a reforma florestal. Mas nem
tudo foi avante. Se avançou, por
exemplo, o novo regime para a
plantação de eucalipto — que
visa reduzir a área florestal que
esta espécie ocupa —, já a criação de um banco de terras foi
chumbada por PSD, CDS e PCP.
Porque os comunistas não aceitaram que as terras sem dono
conhecido integrassem o banco
de terras. A.N. e M.L.C.

ó num dos últimos 18 anos não houve mortes
em Portugal por causa de incêndios. 235
mortos desde o início do século, 113 dos quais
nos últimos quatro meses. Não são só as causas
que são “estruturais”, são as consequências.
Habituámo-nos à morte. Consentimos a morte.
Quatro vezes jurámos “nunca mais”: 2003, 2005, junho
de 2017 e outubro de 2017. Falhámos as primeiras três.
A morte tornou-se “estrutural”. Deixámos. Deixaremos?
O discurso das “causas estruturais” está correto mas
é omisso, porque evade a responsabilidade de falhas
sucessivas na prevenção imediata e no combate.
Ao anunciar que “isto” vai durar anos, o primeiro-ministro
está a inverter a célebre frase de Keynes: no longo prazo
estaremos todos vivos. No curto prazo vamos morrendo
ou vendo morrer. E essa nem sequer é a gravidade maior
do que foi sendo dito mas não feito este verão.
Comecemos por aqui: porque consentimos a morte?
Porque esquecemos sempre depois? Mesmo Pedrógão
Grande: se o Governo alterar a proposta do Orçamento
do Estado depois dos incêndios de 15 de outubro,
para investir mais na prevenção e combate, então estará
a assumir que a tragédia de Pedrógão Grande
não o exigia. Como não? Mas não.
Parte da resposta está numa outra “causa estrutural”
que não está em nenhum relatório: as tragédias ocorrem
no interior. Longe do poder. Imagine que ardiam 250
casas em Lisboa num incêndio. No dia seguinte estariam
milhares de pessoas nas ruas, o Governo caía, não faltaria
dinheiro para investir e a tragédia seria tão “próxima”
da perceção que o país projeta de si mesmo que a
coletivização da dor seria a coletivização do clamor. Seria
o “nunca mais”. Só que estas 250 não arderam em Lisboa,
arderam na vila de Pampilhosa da Serra há menos de uma
semana. No centro de Portugal, tão distante do centro do
poder. Sim, os membros do Governo, da oposição e todos
os deputados deviam passar pelo menos uma semana
nas aldeias queimadas e sem câmaras de televisão. Talvez
assim percebessem que, quando hoje falam, parecem falar
de outro planeta, de outro país, como se a política
e a vida real fossem universos paralelos mas nunca sequer
perpendiculares. A exceção é Marcelo Rebelo de Sousa. E
não é porque faz um discurso emocional — o seu discurso
é, aliás, muito mais racional do que uma primeira leitura
indicia —, é porque vai, está, ouve, partilha, chora, colhe
e recolhe, dando às vilas e às aldeias a presença do Estado
que os abandonou. É essa a maior falha nos discursos
de António Costa: não a falta de palavras doces, mas
a ausência de Estado que ele próprio projeta. Quando um
país arde, precisa de se unir em torno de uma afirmação
solidária e gregária de nação, não de ver e ouvir
a confissão de impotência ou ausência.
Mas Portugal não tem instituições fortes, por falta de
competência ou de independência. Mas Portugal está sem
oposição: o PSD não sabe de que terra é, o CDS não tem
força suficiente, o PCP e o BE estão irreconhecíveis pelas
amarras que voluntariamente teceram junto do Governo.
Mas Portugal tem um povo, que tem mais força coletiva
do que parece conceder-se. Mas Portugal tem Governo?
Nestes quatro meses não teve.
Neste momento, há cartazes gigantes do PS no meio
de Lisboa com uma frase “2,1%, o défice mais baixo
da nossa democracia”. Não há mal na propaganda deste
sucesso, mas ela encerra em si mesma muito mais do que
a partilha política da obsessão do défice: encerra o que a
esquerda hoje é. Ou melhor, o que ela não é. Lembra-se do
“As pessoas não são números”, do mesmo PS?
Pois é... Mas os números são pessoas: 113 nos últimos
quatro meses.

N

os incêndios de 15 de outubro há uma
negligência chocante: o alerta do IPMA, feito
72 horas antes, de que aquele domingo
seria o dia mais perigoso do ano foi ignorado.
A 19 de agosto, noutro alerta, o Governo tinha
decretado o estado de calamidade preventiva.
Não é só uma diferença de critérios, é uma falha
intolerável de Estado, num país mais traumatizado
pelo incêndio de Pedrógão do que as instituições
a quem cabe protegê-lo.
É por isso que é preciso resolver as “causas estruturais”,
sim, mas não fazer delas o pretexto para
a impossibilidade. É por isso que é preciso aprender
com quem sabe, talvez contratando espanhóis. É por
isso que é preciso investir na profissionalização e na
articulação entre entidades. É por isso que é preciso
que a política não seja apenas um permanente cálculo pré-eleitoral. É por isso que é preciso olhar para o espelho,
assumir o Estado que temos e o povo que somos, e agir
de acordo com o que toleramos e não toleramos. Porque
se toleramos mais um “nunca mais”, então bem sabia
Tayllerand, quando dizia ter mais medo de um exército
de ovelhas liderado por leões do que de um exército de
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INCÊNDIOS COABITAÇÃO
Braço de ferro Se António Costa não cedesse,
o choque com o Presidente da República seria frontal. Marcelo e Costa
quiseram evitar rutura. O Presidente, mais uma vez, somou poder

Marcelo andou
quatro meses
‘em guerra’
com Costa
Ângela Silva

M

arcelo Rebelo
de Sousa avisou
o primeiro-ministro há quatro meses, mas
António Costa
desvalorizou o
assunto. É esta
a convicção do
Presidente da República, que desde
a tragédia de Pedrógão divergiu profundamente do chefe do Governo em
duas coisas: a demissão da ministra
da Administração Interna (óbvia para
o Presidente) e a celeridade no pagamento das indemnizações às vítimas.
Marcelo sempre defendeu uma via
extrajudicial que evitasse protelar o
processo. Não conseguiu. E, depois
dos sucessivos sinais que foi dando
desde junho de que não permitiria
que Pedrógão (como Tancos) passasse à história sem responsáveis, o
PR encontrou na segunda tragédia,
no domingo passado, e sobretudo na
gestão que o Governo fez do caso, a
gota de água para o murro na mesa.
No sábado, em mais uma visita a Pedrógão, Marcelo Rebelo de Sousa (que
tudo fez para impor o tema na rentrée
do Governo) pareceu adivinhar o pior
quando afirmou: “Já todos perdemos
tempo demais.” E no domingo, perante a nova vaga de fogos que voltou
a deixar a Proteção Civil incapaz de
evitar a tragédia, o Presidente em vez
de saltar para o terreno fechou-se em
Belém. A perceção era clara: um remake de Pedrógão já não ia com afetos.
Marcelo foi falando com Costa, e articularam que seria o primeiro-ministro
o primeiro a falar ao país.
Era dele que o Presidente esperava
a resposta devida e que o Governo
tinha agendada para o Conselho de
Ministros de hoje. E o Presidente quis
dar tempo para ver se quem tinha
de dar uma resposta efetivamente a
dava. Ou seja, Marcelo ainda esperou
que fosse o Governo a reagir, mas
rapidamente percebeu (falando com
os seus mais próximos e habituais
confidentes) que, desta vez, tinha de
ser ele a agir. As declarações de António Costa, da ministra e do secretário
de Estado, entre domingo à noite e
segunda-feira, deixaram o Presidente
estupefacto e chocado. Em privado,
Marcelo chegou a questionar se as
palavras do primeiro-ministro — que
em tom agreste comunicou ao país
que outras tragédias se repetiriam,
enquanto ministra e secretário de
Estado pediam aos cidadãos que fossem proativos no combate aos fogos e
resilientes com as tragédias — seriam
apenas “sobranceria” ou mesmo “incapacidade política”.

A “sobranceria” de António Costa
não é tema novo em Belém. Como o
Expresso escreveu a 8 de julho, numa
reunião que teve na altura com todos
os seus assessores, o Presidente da
República analisou o momento político (já pós-Pedrógão) com críticas
ao Executivo. E referiu a “má gestão”
política, que admitiu ter como justificação “talvez sobranceria, cansaço e
falta de oposição”. Três meses depois,
Marcelo apenas deu um passo em
frente na análise: será sobranceria ou
mesmo incapacidade política?

O soco no estômago
Ao mesmo tempo que cancelava a
agenda da semana, incluindo a receção aos Presidentes da Suíça e da Roménia, que viriam a Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa preparou-se para falar ao país. Pesou “milimetricamente”
cada palavra. Avaliou se podia jogar

Falta o ministro
da Defesa
O ministro da Defesa também
está em queda no barómetro de
Belém e é um dos remodeláveis
à luz da avaliação do Presidente
da República. Marcelo Rebelo de
Sousa tem sido tão exigente
com o que aconteceu em Tancos
como com os incêndios: “É
grave”, disse em julho ao “DN”,
depois ter arrastado o ministro
da Defesa para uma visita a
Tancos. E este não é tema que o
Presidente vá esquecer. Para já,
a prioridade é a revolução na
Proteção Civil e nas políticas de
prevenção e combate aos fogos.
Ontem, o PR disse estar
“atento” ao que hoje sairá do
Conselho de Ministros. E uma
das frentes em que espera
mudanças é no Orçamento do
Estado, seja para garantir
apoios às populações e o
pagamento das indemnizações
devidas seja para apoios à
economia das terras afetadas. A
prova de que o PR não vai largar
este dossiê está na promessa
que fez ao país: que o seu
mandato ficará ligado ao
sucesso ou insucesso da
resolução desta questão.
Marcelo amarrou-se ao que
considera ser um desígnio
nacional e ontem reafirmou que
“uma das coisas que vai avaliar
no fim do mandato” é isso
mesmo. Confiará num desfecho
de sucesso? Â.S.

forte. Mas rapidamente percebeu que
o contexto lhe dava todo o enquadramento necessário.
Marcelo fez o discurso mais duro do
mandato, com críticas à insensibilidade política e à “frieza destes tempos”
perante a catástrofe; com a defesa de
um “justificável pedido de desculpa”
ao país; com a assunção das “fragilidades” do Estado na gestão deste
processo; com o aviso de que espera
“do Governo que retire todas, mas
todas, as consequências” — entre elas
saber “quem” pode fazer o que importa fazer; e com a defesa de uma relegitimação do Governo pelo Parlamento.
Foi o culminar de quatro meses de
avisos, subtis mas claros. Marcelo divergiu da metodologia escolhida pelo
Governo para investigar e escreveu-o
no decreto de promulgação da Comissão Técnica Independente, onde
alertou para a morosidade inevitável.
Em julho, numa entrevista ao “DN”,
lembrou que, “quando há responsabilidades, há responsáveis”. No 5 de
Outubro avisou que “não há sucessos
eternos”. Outro aviso: devem evitar-se “orçamentos eleitoralistas”. No
sábado passado, em Pedrógão, disse:
“Já perdemos tempo demais.” E pelo
caminho foi afirmando alto e bom som
que vê no primeiro-ministro “um otimista irritante”. Disse-o a rir-se. Mas
está lá tudo.

Ser poder e não contrapoder
A forma como António Costa emendou a mão a reboque do Presidente da
República caiu bem em Belém. “Ele
portou-se bem”, ouviu o Expresso,
embora Marcelo não lhe tenha deixado grande margem de manobra. “Se
o primeiro-ministro não cedesse, ia
haver um choque”, eis a convicção de
um conselheiro do PR. Assim, Marcelo
somou poder, Costa saiu fragilizado do
embate, e a coabitação entrará inevitavelmente numa nova fase, que nem
por isso significará um novo registo da
parte do Presidente.
“Marcelo nunca será um contrapoder, porque um PR que se assuma
como líder da oposição perde influência”, explica um marcelista convicto.
Mas Marcelo também nunca será um
Cavaco Silva, que passou a livro a importância vital das reuniões PR/PM às
quintas-feiras. Para Marcelo, como se
viu esta semana, nem tudo passa pelo
recato das reuniões a dois. O seu perfil presidencial será a meio caminho,
nunca como contrapoder. Porque a
sua aposta é somar poder. E é esse
o balanço feito em Belém. Marcelo
ganhou e Costa perdeu. Terminado
o round, o Presidente partiu para o
terreno. As fotos dos afetos, desta vez,
chegaram à “Time”.
avsilva@expresso.impresa.pt

Indemnizações
incluem 15 de outubro
As vítimas de Pedrógão
Grande fizeram António
Costa voltar atrás
na palavra dada: as
indemnizações avançam já

O saldo do primeiro encontro entre António Costa e Nádia Piazza,
nesta quarta-feira, saldou-se por
um três a zero para a presidente da Associação de Vítimas do
Incêndio de Pedrógão Grande.
Indemnizações, pedido público
de desculpas e a demissão do presidente da Associação Nacional de
Proteção Civil foram as exigências
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PM acaba com
estado de graça
do Governo
Declaração ao país chocou socialistas.
Só depois de PR falar é que Costa mudou o
tom, pediu desculpas e libertou a ministra
A dimensão da tragédia avolumava-se
ao ritmo da sucessiva atualização no
número de vítimas mortais. Quatro
meses depois de Pedrógão, a dúvida
transtornava: como era possível? As
primeiras notícias, ainda na noite de
domingo, referiam três mortos. Depois
cinco. Na manhã de segunda-feira já
iam para 11, afinal. E por aí fora, até às
44 ontem confirmadas. Se era quase
impossível encontrar as palavras certas
para o drama a que se assistia, a gestão
de António Costa pareceu pouco empenhada em procurá-las. Daí resultou, em
paralelo à tragédia, outro desastre. Que
surpreendeu até os socialistas.
Começou logo na madrugada de
segunda-feira, já com cinco mortos
confirmados, quando António Costa,
na Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), antecipou que este tipo
de situações “vai seguramente prolongar-se para os próximos anos”. “Não
vale a pena iludir os portugueses”,
defendeu, porque “não há uma solução mágica” com efeitos imediatos.
E reiterou que mantinha, “claro”, a
confiança política na ministra da Administração Interna.
As críticas já se faziam sentir nalguns meios — políticos e de comunicação — quando, na manhã de segunda-feira, coube a Constança Urbano
de Sousa falhar o tom. Perante mais
uma leva de perguntas sobre as suas
condições para manter-se em funções,
retorquiu: “Seria mais fácil, pessoalmente, ir-me embora e ter as férias
que não tive. Mas agora não é altura
de demissões. Não ia resolver o problema. O que precisamos é de ações”.
Foi já consciente da sucessão de erros que tinham ocorrido na gestão
desta nova tragédia que António Costa
preparou a sua comunicação ao país,
agendada para essa noite, às 20h, depois de ter sido tornado público que
Marcelo só falaria depois de Costa se
dirigir aos portugueses.

O Costa que Marcelo
descreveu em 2015

O Presidente da República
passou os últimos dias junto
das populações do interior.
Aqui, consola uma idosa
do concelho de Vouzela
FOTO NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA

anunciadas pelas vítimas, à saída
da reunião. O pagamento das indemnizações já tinha ficado garantido na mesma manhã, o pedido
de desculpas foi feito por António Costa no Parlamento, à tarde,
e o presidente da ANPC caiu na
quinta-feira. Assim, depois de ao
longo dos últimos quatro meses,
o primeiro-ministro ter dito que o
pagamento das indemnizações só
avançaria quando comprovadas
as responsabilidades do Estado na
morte de 65 pessoas na sequência
do fogo de 17 de junho, Costa voltou atrás e o país descobriu que,
afinal, seria criado um mecanis-

mo extrajudicial, expedito, para
pagar as indemnizações. Este
mecanismo será apresentado na
reunião de Conselho de Ministros
de hoje e passa pela criação de
um colégio, composto por um juiz
do Supremo, um académico indicado pelo Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas
e um advogado de renome indicado pelas vítimas. Escolhidas as
pessoas que compõem o colégio,
estas terão um mês para fixar os
pressupostos e as fórmulas de
cálculo dos danos (morte, patrimoniais e não patrimoniais) e
espera-se que, logo no início de

2018, se iniciem as negociações.
As vítimas terão de preencher requerimentos, de acordo com esta
fórmula, que serão entregues à
nova provedora de Justiça, Maria
Lúcia Amaral, eleita esta semana.
Será ela que terá de propor um valor que as vítimas poderão, ou não,
aceitar. Quem não aceitar poderá
partir para discussão em tribunal.
Ficou acordado entre o Governo e
a associação que este método de
cálculo, concebido para as vítimas
de Pedrógão, será aplicado também às dos fogos de 15 de outubro.
Christiana Martins

camartins@expresso.impresa.pt

A declaração de São Bento foi preparada com cuidado. E discutida por
Costa com os seus conselheiros mais
próximos, do Governo e do PS. Nessa
segunda-feira à tarde era ainda claro para Costa que a ministra da Administração Interna não devia sair no
imediato. Não iria, por isso, anunciar
demissões e centraria o tom do discurso
na necessidade de “ação”. As fontes
ouvidas pelo Expresso dizem que houve
quem se apercebesse de que o PM iria
enveredar por uma comunicação fria e
burocrática num momento de dor e fragilidade no país. Mas os conselhos para
que partilhasse a dor em público ou
pedisse desculpa caíram em saco roto.

EM 2015,
O COMENTADOR
MARCELO
DESCREVIA COSTA:
“É UM RACIONAL,
UM FRIO,
NÃO É EMPÁTICO”.
NO DISCURSO
DE 2ª FEIRA
REENCONTROU
TUDO ISSO

Se a via seguida por Costa surpreendeu alguns socialistas, em Belém
ela foi recebida como um sinal de aparente alheamento face ao sentimento
do país. E também como reflexo de
características que o próprio Marcelo
já antes identificara em Costa.
Em maio de 2015, por exemplo, na
antecâmara das legislativas, o então
comentador Marcelo apontou ao PSD
o caminho para bater o PS. “Temos de
fazer uma campanha de afetos”, defendeu, num almoço na Maia. Porque,
notava então Marcelo, “António Costa
parece que é, mas não é um homem
de afetos”. “O António Costa engana, é um racional, um frio, ele não é
empático”. Dois anos e meio depois, o
discurso presidencial que se sucedeu à
declaração de Costa deixa a entender
que Marcelo não terá mudado substancialmente de opinião.
Os mais próximos do PM dizem o discurso de Costa resultou de estar exausto e de o sentido de pragmatismo na
resposta à tragédia o ter levado a olhar
só para a frente. Quem o critica habitualmente considera que foi mais um
exemplo de arrogância e de quem só
está habituado aos corredores do poder
de Lisboa. Entre esses socialistas nota-se, por exemplo, que em momento
algum a própria carta de demissão da
ministra, entregue na quarta-feira de
manhã, faz um ato de contrição pelo que
sucedeu em junho e agora em outubro.

Críticas e redenção
Foi sem surpresa, por isso, que na terça-feira começaram a surgir críticas no
universo socialista. “Tem de agir com
cabeça fria, mas também de mostrar
que tem coração”, disse a eurodeputada Ana Gomes ao Expresso. “O que eu
espero é que mostre empatia em relação às pessoas que sofreram e depois
que parta para uma solução. Só teve
esta última parte”, criticou o ex-dirigente socialista Adão e Silva na RTP3.
“São declarações inaceitáveis perante
a realidade, que é dramática”, acusou o
ex-deputado António Galamba.
Sensivelmente 24 horas depois de
Costa falar ao país a partir de São Bento, Marcelo usou da palavra em Oliveira
do Hospital, um dos concelhos mais
afetados pelos incêndios de domingo,
para a mais dura comunicação desta
legislatura: dirigiu-se ao país “fragilizado”, exigiu “um novo ciclo”, colocou a
floresta e a prevenção como “prioridade nacional e aludiu à necessidade de
mudança de políticas e não só”. “Quem
não entenda isto — humildade cívica e
rutura com o que não provou ou não
convenceu — não entendeu nada do
essencial que se passou no nosso país”.
Marcelo falou na terça-feira à noite
e o país acordou na quarta-feira com a
notícia da demissão da ministra. “Tem
de aceitar, até para preservar a minha
dignidade pessoal”, pedia Constança
Urbano de Sousa na carta tornada pública. Costa — que queria manter a ministra em funções até sábado, para que
apresentasse as reformas que ajudou
a preparar — aceitou a demissão combinada. E horas depois, na Assembleia
da República, cumpriu outro ponto no
guião traçado por Marcelo. “Se quer
ouvir pedidos de desculpas eu peço
desculpa”, respondeu Costa após uma
interpelação do PSD. O PS tentou rapidamente serenar o clima. Há “uma
grande confluência entre os discursos”
de Marcelo e Costa quanto à necessidade de “iniciar um novo ciclo” na área da
proteção civil, destacou Carlos César.
Ou seja, a mensagem foi recebida.
Adriano Nobre, Helena Pereira
e Mariana Lima Cunha
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INCÊNDIOS REMODELAÇÃO

BE desconfortável com entrada
de Pedro Siza Vieira no Governo
O novo ministro-adjunto já causou impacto ao reconhecer que vai integrar “um Governo fragilizado”
Cristina Figueiredo
O Bloco de Esquerda vê com
algumas reservas a opção do
Governo de nomear Pedro
Siza Vieira para ministro-adjunto, em substituição de
Eduardo Cabrita. Ao que o Expresso apurou, os bloquistas
sentem-se incomodados, mais
do que com o facto de se tratar
de um amigo de António Costa, com o seu passado profissional, nomeadamente com a
sua participação no dossiê da
Oitante (sociedade que ficou
com os ativos tóxicos do BANIF) ou com a assessoria que
prestou a Humberto Pedrosa,
como advogado da Linklaters,
na privatização da TAP.
O BE é, para já, o único partido a mostrar algum desconforto com o curriculum vitae
deste advogado de 52 anos que,
em abril, dizia ao Expresso: “É
porque gosto de ser advogado
que não me meto na política.
Fui militante do PS na primeira
metade dos anos 90, mas não
o sou desde que me dediquei à
advocacia por completo.” Seis
meses depois desta declaração,
fez inversão de marcha: “Estive 30 anos a servir os meus
clientes, agora vou servir o meu
país”, disse ao jornal online
“Eco”, garantindo estar motivado para as novas funções.
“Temos um país devastado, o
Estado falhou e temos um Governo fragilizado. Só aceitaria
este cargo estando motivado.”
Não é certo que Costa tenha
apreciado tanta sinceridade.
A primeira vez que se ouviu falar do seu nome como
“ministeriável” foi aquando
da formação do elenco original do XXI Governo, em novembro de 2015. Sabia-se que
era, a par de Diogo Lacerda
Machado, um dos amigos de
longa data de António Costa
(desde o tempo em que este
lhe deu aulas na Faculdade de
Direito) e logo constou que teria sido convidado para fazer
parte do elenco governativo.
Siza Vieira nunca confirmou,
mas também não desmentiu:
“Só existem os convites que
são aceites”, disse ao Expresso
em abril. Não deixou, ainda

assim, de aceitar cargos de
nomeação pública: fez parte
da Estrutura de Missão para
a Capitalização das Empresas
(extinta em junho), integrou o
grupo da reforma da supervisão financeira, participou na

elaboração da proposta para
o crédito malparado que o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal apresentaram
aos bancos em junho.
Mas não é este seu passado
recente de ‘conselheiro’ do
Governo que preocupa o BE.
São sobretudo as suas ligações,
enquanto sócio da Linklaters, a
dossiês polémicos, como a resolução do Banif (em que representou a Oitante, a sociedade
que ficou com os ativos tóxicos
do banco) ou a privatização da
TAP (onde assessorou Humberto Pedrosa, o empresário
da Barraqueiro que, em consórcio com David Neeleman,

ficou com 50% da companhia
de aviação). Ao Expresso afirmou que cessou todas as suas
atividades e saiu “definitivamente” da Linklaters — nada
mais do que pede a lei, que
diz que o exercício de funções
no Governo “é incompatível
com quaisquer outras funções
profissionais, remuneradas ou
não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins
lucrativos”.
Agora como ministro-adjunto, vai estar sozinho, sem
tutelas diretas nem sequer
secretários de Estado (para
já). A Secretaria de Estado da

Igualdade passa para a tutela
da ministra da Presidência e
Reforma Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques
(que substituiu a até aqui titular da pasta, Catarina Marce-

lino, por Rosa Lopes Monteiro). O secretário de Estado da
Administração Local (Carlos
Miguel) segue com Eduardo
Cabrita para a Administração
Interna. Da definição inicial
de ministro-adjunto no XXI
Governo Constitucional sobra
apenas a missão de “acompanhar as medidas de carácter
interministerial de execução do
programa do Governo”, o que
fará de Pedro Siza Vieira um
verdadeiro ministro transversal. Costa vai ter, finalmente, o
seu “número dois”.
Com Adriano Nobre
e Margarida Fiúza
cfigueiredo@expresso.impresa.pt

Costa recrutou o novo MAI “dentro de casa”.
E foi ao círculo de amigos buscar um “número dois”

Cabrita, o superministro das pastas difíceis
O novo ministro
da Administração Interna
vai ter dossiês quentes:
Proteção Civil, SEF e
estatutos da PSP e GNR
A janela do gabinete do ministro da Administração Interna
tem uma vista privilegiada para
a Praça do Comércio e rio Tejo.
O local de trabalho é amplo e
decorado com bom gosto. As
esplanadas em redor do Ministério são uma referência em
qualquer guia sobre Lisboa, e
estão apinhadas de turistas durante o dia e a noite. Estas características seriam um ótimo
chamariz para qualquer oferta
de emprego, mas os últimos
ministros pouco se deverão
lembrar das vantagens em trabalhar num local tão nobre. É
que os problemas multiplicam-se, de ano para ano, de minis-

tro para ministro. E o próximo,
Eduardo Cabrita, vai ter várias
batatas quentes na mão, algumas difíceis de agarrar.
A herança mais pesada deixada por Constança Urbano
de Sousa — que se demitiu esta
quarta-feira — chama-se Proteção Civil. O organismo atravessa uma crise histórica, depois
das acusações do Governo de
descoordenação operacional
no combate aos fogos de Pedrógão Grande que mataram
65 pessoas. Um cenário que
se repetiu no último domingo
em Viseu, Coimbra e Guarda,
onde morreram 43 pessoas nos
incêndios.
A demissão do comandante operacional da Autoridade
Nacional de Proteção Civil
(ANPC), Rui Esteves, em consequência de dúvidas sobre a
sua licenciatura em Proteção

Civil, e a saída do presidente
Joaquim Leitão, já esta semana
deixaram a estrutura da ANPC
decapitada.
Só que as mais de cem mortes
nas duas tragédias deixaram
marcas profundas, principalmente na população afetada.
Homem de confiança de Costa,
o ministro não terá uma missão fácil para voltar a restituir
a confiança nos que vivem nas
zonas afetadas todos os anos
pelo flagelo do fogo e fazer a
esperada reforma na Proteção
Civil. Jorge Gomes abandona a
secretaria de Estado da Administração Interna, que passará
a chamar-se Proteção Civil e
para onde Cabrita chamou um
ex-autarca, José Tavares Neves.
A outra batata quente chama-se revisão das leis orgânicas da
PSP e da GNR, que está pendente há muito tempo. O últi-

mo braço de ferro entre o MAI
e as polícias terminou com uma
manifestação nas ruas de Lisboa, na semana passada. Dada
a regularidade dos protestos
das forças de segurança nos
últimos anos, que exigem promoções e melhores condições
de trabalho, é expectável que
Eduardo Cabrita venha também a enfrentar novas ‘manifs’.
E nem todas terminam da forma mais pacífica, como se viu

Cabrita leva para
o MAI o secretário
de Estado
das Autarquias
para concluir
a descentralização
que havia anunciado

na que terminou com a invasão da escadaria do Parlamento
há quatro anos. Isabel Oneto
continua como secretária de
Estado-adjunta.
Do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF), a previsão
é que o período de tréguas —
obtido há dois meses com um
acordo de última hora entre
Constança Urbano de Sousa e
os sindicatos, com a promessa
da abertura de um novo concurso externo para mais cem
novos inspetores — possa não
ser prolongado. A crescente necessidade de reforços de inspetores do SEF, e não apenas nos
aeroportos, deverá fazer voltar
a crescer o descontentamento
interno. E se se voltarem a repetir casos como os da fuga de argelinos ilegais no aeroporto da
Portela, que colocam em xeque
a eficácia do SEF, a polémica

voltará de imediato à tona. Uma
coisa é certa, Eduardo Cabrita
vai trabalhar já com um novo
diretor, Carlos Moreira, nomeado pela sua antecessora, depois
da demissão polémica de Luísa
Maia Gonçalves do SEF há menos de um mês.
Depois, há ainda dossiês por
completar, como o do acesso
aos metadados das comunicações por parte dos serviços de
informações ou o reforço do
Sistema de Segurança Interna.
Como se não bastasse, Eduardo Cabrita leva ainda consigo do posto de ministro-adjunto para o MAI o dossiê das
autarquias e o seu secretário
de Estado Carlos Miguel, o que
significa que terá que desatar
ainda o polémico nó da descentralização.
Hugo Franco
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A vergonha
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De toda a gente com quem
falei desde domingo, os
mais indignados com a segunda vaga devastadora de
incêndios foram portugueses a viver lá fora. Porque
quando se vive fora, o orgulho no nosso pais é quase uma condição de sobrevivência. E,
em lugar do orgulho, serviram-lhes
a vergonha: Portugal notícia em todas as televisões e jornais como país
incapaz de defender o seu território
e a vida dos seus habitantes — afinal
de contas, duas das principais funções
do Estado. Portugal, vergonha internacional: metade da aérea ardida da
Europa, metade de todos os mortos em
incêndios no mundo inteiro, a maior
percentagem de floresta privada e com
a maior percentagem de ocupação das
espécies florestais mais incendiárias:
eucaliptos e pinheiros bravos. Onde a
raiz do mal está à vista de todos, onde
as soluções foram de há muito indicadas, mas onde, de ano para ano, nada
muda, a começar pela tragédia. Por
mais mortos que haja ou mais milhares
de hectares ardidos. Têm mais força os
lobbies das celuloses, dos madeireiros,
das empresas que vendem ao Estado
material para os bombeiros e horas de
voo dos aviões. Será por acaso que a
imprensa passou ao lado da conclusão
da Comissão de Inquérito ao fogo de
Pedrógão onde se afirma textualmente
que “manchas contínuas de eucaliptos e pinheiros bravos, infelizmente
comuns, é a receita para o desastre”?
Ou que tenha igualmente ignorado a
afirmação da CPI de que “a comunicação social devia deixar de fomentar
o mito do fogo posto, aproveitado por
alguns políticos, e passar a contribuir
para a prevenção dos comportamentos
de risco”? Não, não me venham com a
história do “terrorismo incendiário”,
denunciado pelo presidente do governo
regional da Galiza. A Galiza é a região
mais ardida de Espanha e sabem qual
é árvore predominante na Galiza? Pois,
essa mesma. Chamem a tudo isto coincidência, eu chamo-lhe negócio: um
negocio de morte feito sobre as cinzas
de um país e os cadáveres de mais de
100 pessoas abandonadas à sua morte
pelo Estado. Não foram só os mortos, a
destruição, o desespero e a impotência.
É a vergonha, também. A vergonha de
ser cidadão de um país que, na hora da
verdade, nos envergonha.

2

Conheci António Costa era ele presidente da Câmara de Lisboa e eu
fazia parte de um movimento de
cidadãos que se tinha formado para
tentar opor-se ao demencial projecto
de alargamento do Terminal de Contentores de Alcântara, celebrado entre a
Mota-Engil e a Administração do Porto
de Lisboa, em condições e através de

ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO

um contrato que também me fizeram
sentir vergonha de ser português. Invocando falsos pressupostos e à custa
do dinheiro dos contribuintes, à empresa privada era concedido o direito
de ocupar a parte mais nobre da frente
de rio de Lisboa com uma barreira de
contentores durante dezenas de anos.
E, estranhamente, o presidente da Câmara de Lisboa fingia que nada via e
nada era com ele, como se perder quilómetros do mais nobre domínio público
da cidade lhe fosse uma questão alheia.
Mas quando o movimento de que eu
fazia parte começou a atrair as atenções
da comunicação social e de cada vez
mais cidadãos, aí António Costa temeu
que aquilo crescesse como uma onda e
pudesse pôr em causa a sua recondução
nas autárquicas de daí a uns meses. Chamou-nos, e só então começou a negociar
connosco, por um lado, e com a APL e
a Mota-Engil, por outro. Percebi que o
que o incomodava, como presidente da
Câmara, não era ver o Tejo tapado com
contentores, mas poder perder votos
devido ao barulho causado por isso.
A seguir veio a formação do actual Governo e também percebi que a
António Costa não incomodava nada
que a solução de governo a que chegou
manifestamente não correspondesse
à que fora a vontade maioritária dos
portugueses nas eleições, desde que ela
garantisse o regresso do PS ao poder.
Por razões várias, incluindo méritos
próprios, a solução tem funcionado
bem e era com isso que Costa contava:
resultados, não princípios. Em nome
da estabilidade governativa — ou seja,
da actual solução de poder — Costa tem
engolido tudo o que os seus queridos
parceiros de Governo lhe têm imposto,
incluindo o OE agora apresentado, consumando todas as ruinosas exigências
de quem acaba de perder retumbantemente as eleições autárquicas e, em

lugar de humildade, responde com a
arrogância, cientes que estão de que o
PM tudo fará e consentirá para que eles
não o abandonem à sua sorte. Tanto
tacticismo revela o homem, mas também a desgraça. Pode fazer dele o mais
brilhante florentino da actual geração
política, mas também, em ocasiões extremas, como as que os incêndios mostraram, expõem-no a uma luz talvez
injusta, mas devastadoramente crua,
como um homem desprovido daquilo
que deveria ser essencial num político:
sensibilidade para passar à frente o que
são as obrigações irrenunciáveis do
Estado sobre aquilo que é a satisfação

António Costa achou
que isto se compunha
com algumas declarações
de circunstância, com
mais algumas habilidades
tácticas e com
a indecente cobertura
dos seus parceiros
da extrema-esquerda
dos privilégios do aparelho de Estado,
prevalência feroz do interesse público
sobre quaisquer interesses privados,
coragem para castigar a incompetência
e assumir responsabilidades, capacidade de “humildade cívica”, como disse
Marcelo, para, ao menos, pedir perdão
perante a ignomínia da insustentável falência do Estado que governa. António
Costa achou que isto se compunha com
algumas declarações de circunstância,
com mais algumas habilidades tácticas
e com a indecente cobertura dos seus
parceiros da extrema-esquerda. Achou
que com “as devoluções”, a cedência a
todas as exigências e privilégios da fun-

ção pública para satisfazer o eleitorado
preferencial que sustenta o Governo
e os seus aliados, a baixa de impostos
para alguns e os deuses da fortuna que
nunca lhe faltaram, continuaríamos,
sem sobressaltos, o “nosso viver habitualmente”, de que falava Salazar. Não
contou, porque não faz parte da sua
maneira de ser, com o que ainda resta
da célebre capacidade de indignação
cívica, tão cara a Mário Soares. Mesmo
com a casa a arder por todos os lados,
106 mortos expostos à vergonha governamental e Portugal nos noticiários do
mundo inteiro como Estado falhado,
António Costa acreditou poder passar
incólume entre as labaredas da indignação de todo um país. É um excelente exemplo dos tempos políticos que
se vivem, aqui e em todo o lado: não
interessa a substância das coisas, só
interessa a mensagem que passa sobre
elas. Não se lhe exigia que fosse um
Churchill, um homem excepcional para
tempos excepcionais. Mas, no mínimo,
que fosse capaz de pensar e sentir como
o comum dos portugueses. Que, por
mais reconhecidas que sejam as suas
qualidades de seriedade e o seu jeito
para governar a favor do vento, não
falhasse no essencial: na capacidade de
defender o território e os seus habitantes, de se revoltar com o inaceitável e
de inspirar a confiança necessária para
futuras crises semelhantes.
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E agora uma palavra para a hipocrisia dos parceiros do Governo,
BE, PCP e uma coisa chamada
Partido Ecologista os Verdes, capaz de
defender os clandestinos que ocupam
o domínio público da Ria Formosa com
um ardor com que nunca os vi atacar a
indústria predadora das celuloses. Ao
que parece, agora também estão muito escandalizados com a dimensão da
nova tragédia dos fogos florestais, fiéis

aos princípios do particular contrato
que estabeleceram com António Costa:
tudo o que é bom e popular (mesmo
que, no fim, nos possa conduzir a nova
troika) é obra deles; o que corre mal é
da exclusiva responsabilidade do Governo. Porém, gastaram centenas de
horas em reuniões com o Governo para
garantirem as devoluções, as progressões, as carreiras, os aumentos para a
Função Pública, mas quantas horas de
reuniões gastaram, entre Pedrógão e
domingo passado, para garantir que
a tragédia não se repetia? Integraram
já 40 mil “precários” nos quadros e na
despesa pública permanente (incluindo bolseiros, estagiários e professores
desnecessários que nunca quiseram
submeter-se a concurso), mas não lhes
ocorreu contratar um só guarda-florestal, depois de praticamente extintos
pelo Governo anterior. Obtiveram do
Governo gastos de centenas de milhões a mais, aqui e ali, para satisfazer
as exigências diárias da clientela deles
e do Estado, mas não se incomodaram
que as verbas para a prevenção dos
incêndios se mantenham iguais ao que
eram há quinze anos: 25 milhões de
euros. Sim, 25 milhões — bem menos
do que aquilo que o Estado vai passar a
gastar apenas com o aumento do valor
das horas extraordinárias a favor de
funcionários que viram o seu horário
de trabalho passar de 40 para 35 horas
semanais e onde, portanto, não devia
haver necessidade de quaisquer horas
extraordinárias. Como disse entre linhas Marcelo, o povo que conta para
eles é aquele que tem capacidade para
se manifestar no Terreiro do Paço. O
outro, o que nada vale politicamente, é
abandonado à sua sorte.
Miguel Sousa Tavares escreve
de acordo com a antiga ortografia
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NO FIM ERA
O VERBO
PRÉMIO O VERDADEIRO
PRESIDENTE DA JUNTA

“Abrir um novo ciclo
inevitavelmente
obrigará o Governo
a ponderar o quê,
quem, como
e quando melhor
serve esse ciclo”
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
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INCÊNDIOS ENTREVISTA
Carlos Blanco de Morais Professor de Direito Constitucional

“O Presidente é como
o homem da flauta mágica”

PRÉMIO ESTÁ
NA ALTURA DE CRESCER

“É um bocado
infantil essa
ideia de que
as consequências
políticas são
a demissão
de ministros”
António Costa
Primeiro-ministro

PRÉMIO HUMOR NEGRO

“Minha senhora,
não me faça rir
a esta hora”
Idem

PRÉMIO BOA VIAGEM

“Para mim seria mais
fácil, pessoalmente,
ir-me embora e ter
as férias que não
tive, mas agora não é
altura de demissões”
Constança Urbano de Sousa
Ministra da Administração Interna
demissionária

PRÉMIO DA
DESORIENTAÇÃO INTERNA

“As comunidades
têm de se tornar
mais resilientes
às catástrofes”
Idem

PRÉMIO NEM PODEMOS
FICAR À ESPERA
QUE O GOVERNO ATUE

“Não podemos ficar
todos à espera que
apareçam os nossos
bombeiros e aviões
para nos resolver
o problema”
Jorge Gomes
Sec. de Estado da Administração Interna

PRÉMIO SIGAM
O MEU EXEMPLO

“Nos anos em que
eu estive ministra
da Agricultura,
não aconteceu
nenhuma tragédia
em Portugal com
estas proporções”
Assunção Cristas
Presidente do CDS

PRÉMIO JÁ NÃO HÁ ADJETIVOS

“Moção do CDS
é ‘truque grotesco’”
Catarina Martins
Coordenadora do BE

PRÉMIO QUEM DIZ A VERDADE
NÃO MERECE CASTIGO

“Temos um Governo
fragilizado”
Pedro Siza Vieira
Futuro ministro-adjunto

PRÉMIO RECUPERAR
O SLOGAN DE GUTERRES

“Quem encarna
o Estado tem de agir
com cabeça fria, mas
também de mostrar
que tem coração”
Ana Gomes
Eurodeputada do PS

Helena Pereira
e Martim Silva
hpereira@expresso.impresa.pt

Textos Luísa Meireles
Fotos Marcos Borga

É professor catedrático na
mesma faculdade em que o foi
Marcelo Rebelo de Sousa, pertence ao mesmo grupo de Ciências Jurídico-Políticas. Conhece
o Presidente desde que tinha 19
anos. Pensa que ele gere como
ninguém a política dos afetos e
que se prepara para uma nova
fase com o Governo.
PP OPPRPfezPestaPsemanaPumaP
reprimendaPaoPGoverno.PÉPistoP
quePclassificaPcomoP“semipresidencialismoPdePgeometriaP
variável”?
R O PR fez uso dos seus pode-

res de natureza informal em
termos de comunicação, fazendo uma advertência pesada,
marcada pelo circunstancialismo político derivado da catástrofe ocorrida.

PP PodePenvolverPumaPviragemP
naPcoabitaçãoPvigente?
R Pode ser, pelo menos, o fim

da chamada ‘coabitação de veludo’ para dar lugar a um período
mais escrutinador em relação ao
Governo. O PR deixará eventualmente de ser um para-raios do
Executivo devido a uma relação
fluida e de confiança que tinha
com o primeiro-ministro.

PP PorquePfoi?
R Até agora, o PR captou na

com a atual coligação. Tenho as
maiores dúvidas.

ro mandato conseguiu apesar
de tudo escrutinar muito mais
o Governo de Cavaco Silva do
PP APatitudePdoPPresidentePtemP que o PR Marcelo de Sousa —
sidoPmarcadaPpelaPproximidadeP veja-se o número de pedidos de
comPaPpopulação...
fiscalização e de veto do atual
R Que eu designei como semi- PR. Tenho dúvidas de que ser
populismo porque o PR capta contrapoder seja a sua perspee diz aquilo que a população tiva, no curto ou médio prazo.
quer ouvir e isso faz parte das
características do populismo. PP Porquê?
A sua conduta e gestos de na- R A situação é diferente. Hoje
tureza simbólica marcam esse o Governo é mais frágil, mientrosamento entre o chefe de noritário, funciona na base de
Estado e a população comum. um acordo parlamentar com
Só não será populismo porque dois partidos não-coligados e
os populistas operam habitual- com quem tem de pactuar nas
mente através de uma dicoto- políticas uma a uma com granmia amigo-inimigo, fixam a de habilidade do PM. O Goverexistência de um adversário. no teve até agora uma frente
O PR não, tem um discurso in- presidencial completamente
clusivo. A ideia não é estabele- pacificada, uma oposição de
cer um inimigo, mas resolver centro-direita cristalizada e
problemas e captar todas as em negação e dois parceiros à
dificuldades, anseios e vender esquerda com os quais é difícil
alguns sonhos.
pactuar. A ideia de que o Presidente fez agora uma ameaça
PP ÉPumPpopulistaPdoPcentro,P de dissolver o Parlamento é um
comoPlhePchama?
mero desejo. O PR é muito fleR Sim, mas não majestático xível, respira política 24h por
como Macron. É um populis- dia e é cauteloso. Só dissolveria
mo de escalão mais entrosado com a certeza clara de que o
com a população comum, o que partido do poder não retornaimplica uma mistura entre sen- ria mais forte ou em coligação.
sibilidade pessoal e teatro, que
PP PodePquererPumaPclarificagere admiravelmente.
PP EssaPgestãoPéPumPmodoPdeP
angariarPcapitalPpolíticoPparaP
lhePpermitirPfazerPintervençõesP
comoPaPquePfez?
R Sim. O PR até agora usou

muito pouco os seus poderes
jurídico-constitucionais, teve
uma função tribunícia, fez advertências, usou da palavra e
da sua proximidade. Aí, inflou a
sua popularidade. A estratégia
presidencial desta ‘cooperação
de veludo’ foi entrosar-se com o
Governo apanhando o embalo
do estado de graça deste, inflando a sua popularidade e em
função dela pretende usá-la politicamente, convertendo esse
acumulador de popularidade
numa manifestação de autoridade. Por isso a mensagem teve
peso no Governo e na opinião
PP ElePestáPsemprePsintonizadoP pública. Mesmo os que não são
comPaPopiniãoPpública?
próximos do PR não deixaram
R Procura sintonizar-se sem- de se rever na sua palavra.
pre com esse humor. Depois
do que aconteceu é difícil que PP AP“estratégiaPdosPafetos”PéPsecontinue a sua função de es- melhantePàPquePfaziaPMárioPSoacudo ou para-raios. O que não resPcomPasPpresidênciasPabertas,P
quer dizer, até tendo em vista quePlhePserviramPdepoisPcomoP
a idiossincrasia e psicologia do contrapoderPaoPGoverno?
PR, que é muito fluida e por ve- R Com uma diferença. O Presizes volúvel, que tenha rompido dente Mário Soares no primeiopinião pública que a solução
governativa era acompanhada
por um segmento importante
do eleitorado. Na recuperação
económica e distribuição de rendimentos o Presidente auxiliou o
Governo, mitigando problemas
que considerou menores e que
poderiam afetar a governabilidade. A situação mudou a partir
da verificação de uma situação
catastrófica e que envolveu uma
perceção diferente da sociedade
civil. E o PR, que é um barómetro político, captou uma mudança do vento.

çãoPdoPsistema?
R Nunca clarificaria por cla-

rificar, nem atuaria como desestabilizador, como foi Mário
Soares. Só dissolverá quando
tiver a certeza de que existe
uma alternativa minimamente viável. Ela não existe agora,
nem sei se vai existir, tendo em
conta que as pessoas que irão
provavelmente protagonizar
essa alternativa no principal
partido da oposição nunca lhe
foram particularmente próximas. Se fosse uma dissolução-sanção e ela tivesse um efeito
contrário, o papel do PR ficaria
diminuído. Se há alguém que
faz cálculos políticos e não atua
emotivamente é o PR. A gestão de afetos faz parte da sua
estratégia presidencial, mas a
idiossincrasia do Presidente é
fria e de jogador.

PP AoP pontoP deP haverP quemP
digaPquePfalaPdePmais.
R O comentador não morreu

na figura do PR, foi apenas reconvertido numa função tribunícia. Há muitos que criticam isso e que ele ultrapassou
a esfera das suas funções, intrometendo -se em questões de

CASO DE ESTUDO

Carlos Blanco de
Morais é coordenador
científico do Centro de
Investigação de Direito
Público e diretor do
Instituto de Ciências
Jurídico-Políticas da
Faculdade de Direito
de Lisboa. Foi aluno e
assistente de Marcelo
Rebelo de Sousa, que
lhe orientou a tese
de mestrado e de
doutoramento. Durante
10 anos, foi assessor de
Cavaco Silva, o que lhe
proporcionou um ótimo
‘balcão’ para apreciar
a vida política. Acaba
de publicar “O Sistema
Político no Contexto da
Erosão da Democracia
Representativa”
(Almedina), um
calhamaço onde não se
refugia no “exoterismo
académico” e mergulha
na análise do sistema.
Ao atual, chama-lhe
“semipresidencialismo
de geometria variável”,
cuja variante presente
— chegada ao Governo
do segundo partido
mais votado, apoiado
em dois outros partidos
que lhe dão maiorias
pontuais — nunca tinha
sido testada. Nem do
lado do Parlamento,
que é a instituição
predominante, nem do
lado do Presidente, com
uma inédita ‘coabitação
de veludo’ e que se
impôs graças à palavra
e presença, com uma
atividade omnipresente,
numa escala nunca
antes vista.

governabilidade corrente que
não cabem nas suas funções
moderadoras e arbitrais.
PP AchaPisso?
R O próprio PR entendeu que

estava na fronteira, mas fê-lo
com o consentimento do próprio
Governo. A partir do momento
em que essas intervenções não
hostilizavam o Governo, mas
eram complementares ou no
quadro da ‘função para-raios’,
as componentes críticas foram
aceites. Trata-se de um Governo
que não quer abrir uma frente
presidencial, não se pode dar a
esse luxo, porque a frente parlamentar já é excessivamente
complexa. O PM teve de integrar de alguma forma estes avisos formulados pelo PR.

PP OPPresidentePfazPtambémP
umPreptoPaosPparceirosPdoPGoverno...
R Foi um golpe de mestre por-

que pode ser interpretado de
todas as maneiras. Pode ser
lido como um endosso simpático à moção de censura do CDS;
ou ser lido como uma forma
de obrigar PCP e BE a coassumir responsabilidades, quando
estes preferiam uma posição
comodamente crítica — é talvez
a componente mais maquiavélica da intervenção. E pode
ainda ter uma leitura favorável
ao Governo: a partir do momento em que os dois parceiros
votam contra a moção de censura, conferem confiança ao
Governo e este acaba por, num
golpe de judo, transformar o
que era uma desconfiança da
oposição num ato de confiança.

PP EPoPPCPePoPBEPtêmPcaracterísticasPmuitoPdiferentes.
R O PC é o único que não se

deixa embalar pela música presidencial. No fundo, o PR opera
como o homem da flauta mágica e o PC é dos poucos que não
seguem o canto.

PP AchaPquePasPcaracterísticasP
destePPRPconferemPincertezaP
aoPseuPpapelPnoPsistema?
R Mesmo para os ‘marcelólo-

gos’, o PR é sempre imprevisível. Ninguém pode estar seguro
em momento nenhum de qual
vai ser a sua conduta. A única
coisa de que se pode ter a certeza é de que nunca afrontará
de forma ostensiva o vento da
opinião pública.
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INCÊNDIOS PREJUÍZOS

A dura fatura da devastação
Foi-se a chuva, ficou o preto de uma tragédia que queimou empresas, empregos e destruiu o mundo rural
Amadeu Araújo
Já não há fogo, há cinza, fumo e a
economia dizimada pelas chamas. A
chuva trouxe as primeiras contas. Os
incêndios devastaram quase todos os
concelhos da região Centro e largaram
carvão nas carteiras. Estimativas de
autarcas e académicos apontam para
1300 milhões de euros de prejuízos.
São imagens da tragédia temerária
que percorrem aldeias e vilas onde a
vida passou a ser a preto e cinzento.
“Ou Lisboa percebe o sarilho em que
estamos metidos ou não vale a pena
continuar aqui”. Aqui é em Tondela
onde os primeiros cálculos apontam
para 200 milhões de euros de danos.
O edil não antecipa valores. Desabafa: “Os portugueses não têm noção da
devastação”. António Jesus conta 100
empregos perdidos num “fogo diferente, urbano e rural, que queimou casas,
carros, fábricas, matou pessoas”. Nas
estimativas do autarca apenas uma:
“Foi três vezes pior do que o Caramulo”, em 2013.
Neste interior onde os gritos das populações ficaram mudos, falta sustento,
como sucede em Oliveira de Frades
onde o autarca lamenta que o país “não
perceba” a dimensão da tragédia. Um
primeiro cálculo eleva os danos a 200
milhões de euros. Luís Vasconcelos
aponta “empresas que poderão não
reabrir, só uma vigésima parte tem seguros”. O edil reuniu com o ministro
das Infraestruturas, “um filho da terra
sincero e com vontade de ajudar”, mas
lembra que numa única fábrica das 30
que arderam “há um prejuízo de 50 milhões de euros. E se não vierem ajudas,
a região morre”. Para já falece o emprego, 600 postos de trabalho suspensos
e a Associação Empresarial de Lafões
aponta “um défice muito grande nos
próximos dez anos”. Ao lado, em São
Pedro do Sul, agricultura e turismo são
os prejuízos. Uns e outros contam, “por
baixo”, 20 milhões de euros em danos.
O autarca reconhece que já há medidas,
“como o lay-off para os empregos perdidos”, desabafa Vítor Figueiredo que
reclama “solidariedade”. Em Gouveia

“não há pastos, morreram ovelhas. Ou
nos ajudam ou vamos ter emigração e
desertificação”, avisa o edil. Luís Tadeu
reconhece “o desespero”, recusa números. Os técnicos apontam para 20 milhões de euros de perdas. Há colmeias
ardidas, vinhas queimadas.
Em toda a região constata-se o óbvio.
O Estado abandonou há muito o interior. As corporações perdem bombeiros,
porque não há empregos que os fixem.
Os velhos são esquecidos. Sobram desabafos. “Voltei à Maljoga, terra queimada. Teremos um ano agrícola perdido”.

“Arderam os grandes polos
exportadores”

AO PORMENOR

^ Perdas de instalações produtivas:
entre 100 e 200 milhões de euros
(Fontes: Norberto Pires, Nerlei
e Associação Industrial Lafões)

Figueira da Foz, Anadia, Pombal, Alcobaça. O fogo parece um só, uniu-se para
tramar a região onde o negro predomina sobre cinzentos e pretos. Lousã,
Penacova, alastra a Santa Comba Dão e
Tondela, chega a Viseu e a Nelas. Foge a
Leiria, escapa à Pampilhosa. Em Santa
Comba Dão, os prejuízos rondam os 50
milhões de euros. As máquinas para a
reconstrução foram pedidas ao povo e
o autarca Leonel Gouveia recusa-se a
ver o que todos comentam. Elenca a
desgraça: “80% da floresta, fábricas, pequenas indústrias, 16 camiões ardidos”.
Crescem necessidades e memórias.
Quentes. “Vivi cercado pelo fogo. A
floresta revoltou-se, os pomares foram
dizimados. Confiei nos carvalhos que
rodeiam a casa”. Em dois dias, entre
15 e 16 de outubro, arderam na região
Centro 170 mil hectares de terra. Em
Carregal do Sal e Tábua, o fogo terá
custado 40 milhões. “Queimaram-nos.
Havemos de renascer”. Há situações
inacreditáveis. Em Mortágua ardeu
a Central de Biomassa e o aterro sanitário que recolhia o lixo da região.
Serão 40 milhões de euros, em todo o
concelho, mas sublinha Paulo Barracosa, investigador na Agrária de Viseu,
“houve falta de planeamento em projetos fulcrais”. Voltemos à estrada. O
Diabo andou pelas Beiras, queimou a
floresta, queimou as fábricas da Sonae
em Mangualde e Oliveira do Hospital. A

^ Ainda não há um número
de desempregados,
mas assumindo 2000 pessoas,
com paragem durante seis meses,
dá 15/20 milhões de euros
(Fonte: autarquias)

^ Casas ardidas: devem ser
mais de 1000 casas,
perto de 100 milhões de euros
para reconstrução
(Fonte: autarquias)

^ Reflorestação, estabilização,
maquinaria para 316 mil hectares
ardidos: 260 milhões,
considerando um custo
de 1500 euros por hectare
(Fontes: EFFIS e Norberto Pires)

Monção

BRAGANÇA
VIANA
DO CASTELO

Macedo de Cavaleiros

VILA REAL
PORTO

Torre de Moncorvo

Castelo
de Paiva

Oliveira
de Frades

Trancoso

VISEU

AVEIRO
Santa Comba
Dão

GUARDA

Gouveia
Oliveira
do Hospital

COIMBRA
Fundão

Pedrógão
Grande

Pampilhosa
da Serra

Pinhal de Leiria

CASTELO BRANCO

LEIRIA

Mação

empresa assume que tem seguros. Mas
em Oliveira do Hospital, onde os prejuízos podem chegar aos 100 milhões de
euros, nem todos os têm. Ventos de fogo
como nunca se viram. Duas fábricas
arderam, três mil perdizes não vão alimentar restaurantes, há já 400 desempregados. Mil ovelhas mortas e o futuro
do queijo Serra da Estrela vê-se como a
paisagem do Vale do Alva. Negro.
Façamos como o fogo, labaredas dançarinas que correm a todo o lado. Em
Vouzela, aviários, explorações agrícolas, tratores, carros e uma centena de
postos de trabalho destruídos. “Talvez
30 milhões de euros não cheguem”,
choram empresários. A tragédia cheira-se, entra olhos adentro. Cantanhede.
Uma única fábrica 25 milhões de euros
em custas, 140 empregos suspensos.
Pressente-se revolta, cresce o pasmo.
Mário Marques, especialista em riscos naturais, aponta para custos ambientais de 250 milhões, “contabilizando
floresta, bens e produtos agrícolas, animais”. Mas, alerta, “a média europeia
diz-nos que apenas 60% dos prejuízos
estarão cobertos por seguros”. Voltemos à Universidade de Coimbra para
a primeira fatura: “De forma preliminar e conservadora, 1300 milhões de
euros”, assina Norberto Pires, antigo
presidente da região e investigador.
Mário Marques corrobora. E assim temos que tudo o engordava a economia
da região, empresas e produtos rurais,
ficou incinerado.
Há ainda 43 mortos, despesas hospitalares com queimados, tempo que escapa. “Tempo é o que não há. A central
termoelétrica talvez precise de um ano
para se reconstruir e na agricultura a
paragem de produção é por cinco anos”.
Chove e faltam telhados para repousar almas tristes. Norberto Pires lembra
Pedrógão. “Se somar os 500 milhões de
Pedrógão teremos algo a aproximar-se
dos dois mil milhões de euros, 1,5% do
PIB, uma região devastada”, remata um
comovido Norberto Pires.
Voltemos à terra queimada.
“Continuamos sem televisão. Só esta
noite tivemos luz. Internet tarda, a realidade é dura. Vamos renascer”.
politica@expresso.impresa.pt

Chaves

BRAGA

Perto de 500 mil hectares
consumidos pelo fogo tornam 2017
o pior ano de sempre em termos
de incêndios. Os números brutos
resultam da observação das imagens
de satélite do sistema europeu
EFFIS. Pegando neles
e retirando bolsas poupadas no meio
da grande mancha negra observada
do espaço, o Instituto
de Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF) estima
que a área ardida se fique
por 485 mil hectares, dos quais
entre 30 e 45 mil hectares são terras
agrícolas. Só no “domingo negro”
de 15 de outubro ardeu tanto como
nos outros nove meses do ano
e o dobro do que é a média anual
da última década. Num dia ficaram
transformados em cinza cerca
de 200 mil hectares de território
que se estendem entre Viseu
e o Tejo. Os números ainda terão
de ser afinados, mas dúvidas não há
de que este ano a área ardida já
supera em quase 20% o que ardeu
em 2003 (425 mil ha) agora
ultrapassado como o pior ano
de sempre. Carla Tomás

Área ardida
em 15 e 16 de outubro

“Havemos de renascer”

^ Volume de negócios perdidos:
difícil de estimar, porque é
necessário perceber quanto tempo
estarão paradas. Em seis meses,
pode ser 300 milhões de euros
(Fonte: Norberto Pires)

Norberto Pires está hoje na Universidade de Coimbra, foi o anterior presidente da Comissão de Coordenação da
Região Centro e conhece a destruição.
“Arderam os grandes polos exportadores, precisamos de tempo para voltar
a laborar, de dinheiro para investir e
retomar o potencial perdido”. E nas
aldeias? “Aldeias são os mirtilos, mel,
cabritos, azeite, tudo o que a terra
produz. Pequenos produtores que desaparecem e vão deixar de estar no
território”. Volvemos o negro da tragédia. Em Mangualde, João Azevedo
sabe que “o Estado não pode garantir
tudo, até para não haver aproveitamentos. É preciso justiça nas ajudas,
mas há problemas. Na fileira do leite,
podemos matar o queijo Serra da Estrela”. Azevedo defende uma “linha de
financiamento, a custo zero de juros,
dilatada no tempo”. Neste concelho
houve empresas paradas, casas queimadas, vinha destruída. Informalmente os técnicos falam de 50 milhões em
prejuízos, o equivalente às despesas de
investimento em capital, a dez anos, do
município.

Este é o pior ano
de sempre

Área ardida
desde janeiro de 2017

A estrada faz-se sem ruído, sem gritos, sem fumo, sem calor. Destruição
é o que se vê. Mas não em Soure. Aqui
o autarca Mário Nunes levou “o fogo a
sério, acordou o povo em Alqueidão”
e reconhece que é precisa “cultura de
prevenção. Nunca autorizámos fábricas
nas florestas”.

FONTE: EFFIS

Reunião tensa
com Costa
Não foi uma reunião fácil a que o
primeiro-ministro teve em Coimbra,
na terça-feira, com os autarcas dos
distritos de Coimbra e Viseu. Quem
esteve presente prefere não falar
abertamente, mas muitos dos
autarcas são unânimes em
reconhecer que “o Governo não
percebeu a dimensão da tragédia”, diz
um autarca, que faz questão de vincar
que é “socialista” e que deixou “bem
sublinhado o valor dos danos nas
fábricas”. Um outro destaca que “o
desespero foi muito, não houve ajudas
e isso são coisas que têm que ser
ditas”. “As primeiras estimativas de
perdas foram tumultuosas e não
vemos onde haja dinheiro, só falam
em fundos comunitários que têm
burocracias imensas”, explica outro.
Habitação, apoio social e
reconstrução de infraestruturas
foram os temas em cima da mesa,
mas entre os presentes “houve pouca
convicção” na ajuda do Governo.
“Vamos ter ajudas com recurso aos
fundos comunitários”. “Demasiada
burocracia para uma região que até
empresas perdeu, empresas e das que
exportam. Perdemos tudo”, desabafa
um edil social-democrata. “Há muita
frieza e creio que não estão a
perceber o desespero que se vive no
interior do país e a pressa de voltar a
pôr tudo de pé”, atira um desalentado
socialista do litoral. O presidente
da Câmara de Viseu, um dos
concelhos do país onde ocorreram
mais mortes, não foi convidado para a
reunião com o Governo. Almeida
Henriques não gostou, mas não quis
comentar o sucedido. A.A.
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INCÊNDIOS PRIORIDADES

O distrito de Coimbra foi dos mais afetados pelos incêndios do último domingo, dia em que se registaram mais de 500 ocorrências FOTO RUI DUARTE SILVA

O plano que Costa meteu
na gaveta em 2005 está de volta
Quando Costa era MAI recebeu um relatório que propunha as grandes mudanças de que agora se fala. Não o seguiu
O horror do número de mortos, a extensão da área ardida, a
quantidade de casas destruídas...
António Costa insistiu que “não
podíamos fazer mais do que fizemos”, mas deu o braço a torcer:
não pediu desculpas, mas prometeu fazer reformas há muito
adiadas, dar prioridade à floresta
e até marcou para sábado um
Conselho de Ministros extraordinário sobre política florestal
e combate aos fogos. Não, não
se trata do que aconteceu nos
últimos dias — este é o resumo
do que se passou no verão de
2005, quando Costa era o número dois do Governo de José
Sócrates, acumulando os cargos
de ministro de Estado e ministro
da Administração Interna (MAI).
Perante dois anos dramáticos
de fogos (mas pior agora, com
muitos mais mortos e mais área
ardida), o comportamento de
Costa foi parecido, as frases
foram quase decalcadas, até
a iniciativa foi a mesma — um
Conselho de Ministros extraordinário num sábado de outubro.
As decisões dos dois Conselhos
de Ministros é que serão bem
diferentes: em 2005, Costa pôs
o enfoque no combate aos fogos,
com a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);
agora, a prioridade é a sempre
adiada reforma da floresta —
exatamente o que propunha um
relatório técnico que Costa meteu na gaveta há 12 anos.
Em outubro de 2005, o Governo de José Sócrates recebeu
o “Plano Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios”
(PNDFCI), um documento
encomendado um ano antes

pelo Executivo de Santana Lopes ao Instituto Superior de
Agronomia, que contou com a
colaboração de peritos de várias universidades nacionais. O
plano, pedido na sequência dos
grandes incêndios de 2003 e
2004, punha na mesa boa parte
das soluções que agora voltam
a ser propostas.

O relatório que
mudava o paradigma
Mudar a prioridade do combate para a prevenção? Check.
Juntar numa única entidade
a gestão da floresta, a prevenção, o combate a incêndios e a
recuperação das áreas ardidas?
Check. Profissionalizar essa
estrutura multidisciplinar e
evitar nomeações partidárias?
Check. Distinguir a defesa de
pessoas e bens da missão de
defesa da floresta, articulando

“Recusamo-nos
a aceitar os fogos
florestais como uma
inevitabilidade”
António Costa, 2005

respostas diferentes para cada
questão? Check. Mais sapadores profissionais para as florestas e bombeiros com mais
formação? Check. Maior incorporação de conhecimento nos
dois lados da equação? Check.
E a lista poderia prosseguir...
“A estratégia de combate
aos incêndios florestais que
tem vindo a ser implementada
(...) privilegia ações de defesa
da vida e de edifícios, isto é, de
defesa dos aglomerados populacionais e das infraestruturas,
em detrimento da proteção
dos recursos florestais. Não se
questionando a justeza de eleger como primeira prioridade
a proteção das populações e do
património construído, assume-se neste relatório que a defesa
da floresta propriamente dita
tem sido demasiado secundarizada”, lê-se no documento, que
frisa que combater os fogos não
é defender a floresta.
Propondo a “mudança de paradigma” que passaria por “assumir a defesa da floresta como
prioridade nacional” e “otimizar
a eficiência da prevenção”, o plano (pormenorizado, calendarizado e orçamentado) colocava
como primeiro eixo estratégico o aumento da resiliência da
floresta, através de uma gestão
florestal ativa, construindo uma
rede básica de faixas de gestão de
combustíveis em áreas estratégicas, e faixas exteriores de proteção, no interface urbano/floresta.
As propostas concretas são
muitas, sempre partindo do
pressuposto de que uma prevenção insuficiente torna o combate uma missão impossível: sem

florestas limpas e ordenadas, os
incêndios que não são debelados
no ataque inicial acabam por
atingir tal dimensão que resta
apenas defender vidas e casas,
deixando arder o combustível.
“Impõe-se reconhecer que não
é razoável exigir a defesa do que
não é defensável, nem é aceitável continuar a procurar ‘bodes
expiatórios’, como o incendiarismo, e ‘soluções miraculosas’,
como os meios aéreos pesados,
para problemas que apenas se
resolvem com esforço planificado, continuado e consistente”.
Daí a ideia de uma estrutura
operacional única, coordenando
as duas faces da moeda — por
um lado, a planificação e gestão
ativa da floresta, com base em
conhecimento pluridisciplinar,
e com a existência de uma estrutura permanente e profissionalizada de sapadores, prontos para
o ataque inicial aos fogos, mas
também responsáveis pela limpeza e prevenção fora da época
de fogos; por outro, bombeiros
voluntários com melhor formação e reciclagem permanente de
conhecimentos, vocacionados
para a defesa de aglomerados
populacionais (e, em caso disso, em melhores condições de
ajudar no combate aos fogos
florestais, com maior eficácia e
segurança garantidas por uma
floresta ordenada).

“Um erro grave”
Não foi esse o caminho seguido.
António Costa nem esperou por
esse documento para começar a
fazer anúncios, em plena época
de fogos de 2005. Um dos peri-

tos que trabalharam no PNDFCI
recordou ao Expresso o “enfado” com que o Governo então
recebeu o trabalho do ISA. “Não
há dinheiro”, “é impensável no
atual quadro orçamental”, disse
Jaime Silva, ministro da Agricultura, para justificar a decisão de
não adotar o plano.
José Cardoso Pereira, o coordenador do estudo, contestou
esse argumento. O plano a cinco
anos (2006-2010) implicaria um
investimento de 690 milhões
de euros. Boa parte desse valor
já estava orçamentado. Anualmente, significaria apenas mais
€15 milhões do que fora gasto, por exemplo, em 2004. “É
o equivalente a meio Canadair
ou três quilómetros de autoestrada”, argumentou Cardoso
Pereira, lamentando que o Governo mantivesse “a atitude e a
abordagem que está por trás da
atual situação dos incêndios”.

“Depois deste
ano nada
pode ficar
como dantes”
António Costa, 2017

O Conselho de Ministros
extraordinário, na Tapada de
Mafra, criou a ANPC praticamente como existe hoje e acabou com o conceito de época
oficial de incêndios florestais.
Haveria mais meios, mais coordenação e mais capacidade de
resposta. E Jaime Silva prometeu mão pesada sobre quem
não limpasse os seus terrenos.
Ascenso Simões, que em 2005
era o secretário de Estado com
tutela dos bombeiros e proteção
civil, reconheceria mais tarde
que foi “um erro grave” não assumir a mudança de paradigma do PNDFCI. Numa tese de
mestrado concluída em 2014, e
noticiada pelo “Observador”, o
ex-secretário de Estado aponta
três razões por que a decisão
foi um “erro grave”: porque
“a proposta técnica tinha uma
sustentação que a resolução do
Conselho de Ministros não viria
a adquirir”, porque “a iniciativa
política se mostrou voluntarista
e descompensou um caminho
coerente de intervenção” e porque “se manteve uma opção pelo
derradeiro elemento da cadeia
de valor — o combate”.
Apesar disso, Costa reconhecia,
à época, que “o sucesso do combate dependente do sucesso da prevenção” e prometia “uma nova
estratégia de defesa e proteção da
floresta”. Ia fazer a reforma que
faltava. Nesta segunda-feira, porém, admitiu que são necessários
“resultados em contrarrelógio,
após décadas de desordenamento florestal.” Agora é que é. “Nada
ficará como dantes”.
Filipe Santos Costa
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Relatório de Pedrógão
não quis militares
a combater fogos
Proposta não recolheu unanimidade na Comissão Técnica
Independente. Agora foi apresentada ao poder político
Chama-se “Unidade Militar
de Emergências de Portugal”
(UMEP) e foi uma proposta
apresentada pelo único militar
presente na Comissão Técnica
Independente (CTI) que elaborou o relatório sobre Pedrógão.
Prevê a criação de uma unidade
das Forças Armadas, à semelhança da espanhola, dispondo
de forças conjuntas dos três ramos, pronta a atuar em todo o
território nacional e com efetivos
que poderiam chegar aos 2500.
A nova unidade, a localizar
no Exército, deveria responder
a catástrofes, como incêndios
e outras calamidades naturais
ou mesmo ataques terroristas,
correspondendo a um maior
empenhamento das Forças Armadas em ações deste tipo. A
concretizar-se, dependeria do
controlo operacional do chefe
de Estado-Maior-General das
Forças Armadas (CEMGFA).
A proposta não recolheu a
unanimidade dos membros da
Comissão, o que não os impediu
de a consideraram “interessante”, segundo o seu presidente
disse ao Expresso. João Guerreiro sublinhou que o conjunto
dos membros da CTI julgou que
“não competia a esta comissão
fazer a proposta, mas deixaram-na para reflexão futura”.
Efetivamente, a proposta
consta como apêndice ao relatório e é assinada individualmente
pelo seu subscritor, o tenente-general na reforma Frutuoso
Pires Mateus, engenheiro militar, que foi indicado pelo PSD
para participar na Comissão.
O apêndice também tece considerações de ordem desabo-

natória para a Marinha, o ramo
que permaneceu praticamente
durante um mês na região de
Pedrógão. As unidades da marinha levaram a cabo operações
de rescaldo, vigilância, socorro,
apoio logístico e psicológico e
mapeamento georreferenciado
das vítimas e das necessidades
até chegarem as autoridades civis, segundo um documento que
foi entregue na Defesa e a que o
Expresso teve acesso.

A nova unidade
ficaria no Exército
e deveria responder a
calamidades naturais
e ataques terroristas,
com efetivos e
orçamento próprio
Esta semana, uma proposta
mais robusta já foi entregue ao
Ministério da Defesa, cuja fonte
oficial confirmou a receção, considerando porém que ela foi feita
a título pessoal e que “assenta
na transposição do modelo da
Unidade Militar de Emergências espanhola para Portugal”.
Durante os acontecimentos de
Pedrógão, foram precisamente
elementos desta força militar
que estiveram a ajudar a combater os fogos, em resposta ao
pedido de ajuda a Portugal.
A ideia do seu promotor é levá-la também ao conhecimento
da Presidência da República
e do primeiro-ministro, além
do CEMGFA. Fonte oficial do
gabinete do primeiro-ministro
disse ao Expresso que ainda não

recebeu qualquer proposta. O
CEMGFA, general Pina Monteiro, também acusou a receção da
proposta “a título pessoal”. Não
foi possível obter em tempo útil
um comentário sobre o assunto
da Presidência da República.
No Exército já existe uma unidade vocacionada para este tipo
de catástrofes — o Regimento
de Apoio Militar de Emergência
(RAME), localizado em Abrantes — criado no âmbito da Defesa 2020 pelo atual CEMGFA,
quando era chefe do Exército,
e reforçada agora pelo atual
CEME, Rovisco Duarte. Na Marinha e na Força Aérea devido à
sua função militar e civil (duplo
uso), disponibilidades deste tipo
existem em permanência.
Segundo a proposta, a UMEP
corresponderia a uma força especialmente preparada, treinada e equipada para as missões
de emergência, com dotação
própria e que estaria em funcionamento todo o ano, fazendo nomeadamente reconhecimento
dos terrenos antes da época dos
fogos. Estaria integrada num
Sistema de Defesa Nacional, a
criar junto do PM, e que integraria a Defesa Militar, a Segurança
Interna, a Proteção Civil e o Sistema de Informações.
Durante este verão, números
oficiais indicam que até 13 de
outubro as forças militares estiveram empenhadas com 28
mil militares dos três ramos no
combate aos fogos. No último
fim de semana, só o Exército e
a Força Aérea foram chamados
a combater.
Luísa Meireles
lmeireles@expresso.impresa.pt

Sete ideias a que o
Governo deve dar atenção
A Comissão Independente
elaborou um conjunto de
propostas que o Governo
disse que teria em conta.
Estas são as principais
Agência para a Gestão
Integrada dos Fogos Rurais
Ficaria na dependência da
Presidência do Conselho de
Ministros e deveria reunir conhecimento para uma análise
integrada do sistema de prevenção e combate aos incêndios,
evitando que os fogos se propaguem de forma descontrolada.
Contaria com peritos em gestão
de fogo e que saibam ler as previsões meteorológicas. Coordenaria a elaboração e a execução
de um novo Plano de Gestão
Integrada dos Fogos Rurais.
Deveria equilibrar investimentos entre prevenção e combate, validar as qualificações dos
profissionais e funcionar como
uma “célula de crise”.

e o combate quando os fogos
começam. Deverão ser abertos
concursos para técnicos florestais, que sairiam do Instituto da
Conservação da Natureza e das
Florestas para a agência.

Criação de laboratórios
colaborativos
A ideia surgiu no Ministério da
Ciência, em resultado da criação da Unidade de Missão para
o Desenvolvimento do Interior.
O objetivo é ter organizações
de produtores ou a indústria do
sector florestal a financiar a investigação científica. A Fundação para a Ciência e Tecnologia
já abriu concursos.

Substituição do SIRESP
Não há certezas sobre o novo
sistema, mas é claro no relatório que o SIRESP terá de ser
substituído por uma tecnologia
mais evoluída, capaz de incorporar imagem e vídeo.

Reforço do Grupo
de Intervenção
de Proteção e Socorro

Registo desmaterializado
de informações

É uma das soluções para articular de modo profissional a prevenção estrutural (gestão e limpeza das florestas no inverno)

A constatação de que o comando da Proteção Civil interrompeu o registo de informações
na fita do tempo durante o in-

cêndio de Pedrógão levou os
especialistas a sugerirem que
se acabe com o registo manual
de dados. Este deve ser substituído por um processo automático, semelhante ao das caixas
negras dos aviões.

Criação de programas
de autoproteção
das populações
Os municípios deverão funcionar como agentes ativos de
proteção civil, ensinando e mobilizando as populações para
limparem as áreas em redor
das casas e saberem o que fazer
em situações extremas.

Integração da Escola
Nacional de Bombeiros
no sistema formal de ensino
Adotar o modelo de escola profissional, permitindo a formação com equivalência ao ensino
secundário. Admite-se a criação de uma Escola Superior de
Proteção Civil. Os bombeiros
deverão ser profissionalizados,
com possibilidade de integração na Função Pública ou na
administração local.
Carla Tomás
e Christiana Martins
ctomas@expresso.impresa.pt
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INCÊNDIOS O QUE CORREU MAL

Governo não mobilizou todos
os meios no dia mais perigoso do ano
Apesar do aviso do IPMA, não foi decretada calamidade pública preventiva como aconteceu em agosto
acionando todos os planos de
emergência de âmbito distrital e municipal e proibindo o
acesso e a circulação nos espaços e caminhos florestais.
Na altura, a decisão foi tomada com base nas previsões do
IPMA, que, apesar de apontarem para um risco elevado de
incêndio, não eram tão graves
quanto as que foram feitas
para 15 de outubro.
O Expresso contactou o gabinete do primeiro-ministro
para perceber por que razão
isso não foi feito agora, mas
não obteve resposta até ao fecho da edição.

Intervenção tardia
das Forças Armadas

Localidades de Coimbra, como Penacova, Poiares, Arganil e Oliveira do Hospital foram das mais afetadas FOTO RUI DUARTE SILVA

Joana Pereira Bastos

e Raquel Albuquerque

Três dias antes já se sabia que
o passado domingo, 15 de outubro, seria o dia mais perigoso do ano. Segundo as previsões do Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA),
todos os concelhos do continente, sem exceção, estavam
em risco de incêndio. Nunca,
em 2017, tinha havido uma previsão tão negra. Nem a 17 de
junho, quando os incêndios de
Pedrógão Grande mataram 65
pessoas, nem no fim de semana
de 19 e 20 de agosto, quando o
Governo acionou, precisamente por risco de fogo, o estado de
calamidade pública com efeitos
preventivos. Desta vez, e apesar
da situação meteorológica excecional, isso não aconteceu.
Nem as populações tinham
qualquer noção do risco que
corriam.
“Todos os concelhos do continente tinham, pelo menos, risco elevado de incêndios e 60%
tinham mesmo risco muito elevado ou máximo. Isso nunca
tinha acontecido em 2017. 15
de outubro foi o dia com o risco
meteorológico mais elevado”,
diz Nuno Moreira, do IPMA,
explicando a previsão feita pelo
Instituto e comunicada à Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC) 72 horas antes.
Segundo o especialista, o
risco de incêndio é definido
com base em quatro fatores
(intensidade do vento, temperatura, humidade relativa e
precipitação acumulada nas 24
horas anteriores) e não mede
a probabilidade de haver um
fogo, mas antes a dificuldade
de o combater, no caso de este
deflagrar. Nas situações de risco máximo — em que estavam

107 concelhos, sobretudo do
interior norte e centro — estão
criadas todas as condições para
que um incêndio se torne incontrolável. Sendo o combate,
à partida, quase impossível, a
esperança reside, sobretudo,
na prevenção e na vigilância,
que voltaram a falhar.

Meios insuficientes
Com base nas previsões do
IPMA, a ANPC colocou todos
os distritos do país em alerta
vermelho, mas as populações
não foram avisadas localmente
do risco excecional de incêndio
que tinha sido previsto para
aquele dia. Nem se mobilizou
todo o dispositivo disponível.
O Governo tinha ordenado um
reforço de meios, aumentando
para 6400 o número de operacionais, mais 882 do que seria
normal durante a fase Delta,
que entrara em vigor a 1 de outubro. Mas, apesar do acréscimo, havia, ainda assim, menos
3300 homens do que os mobilizados durante a fase Charlie, a mais crítica em termos
de incêndios e que decorre en-

tre 1 de julho e 30 de setembro.
O Executivo de António
Costa tinha reativado excecionalmente a rede de postos de
vigia a partir de 11 de outubro
e decidira estender, até ao final
do mês, o chamado período crítico de incêndios, que prevê por
exemplo a proibição de fazer
queimadas ou lançar foguetes.
Mas não prolongou a fase Charlie. Assim, a 15 de outubro, o
dia que o IPMA tinha previsto
como o mais perigoso do ano,
havia apenas 18 meios aéreos
disponíveis para dar resposta
às 524 ocorrências que vieram
a registar-se — um número recorde de ignições. A própria
porta-voz da Proteção Civil,
Patrícia Gaspar, já reconheceu
que “teria sido benéfico possuir
mais meios aéreos”.
Já no caso dos incêndios de
Pedrógão Grande, a Comissão
Técnica Independente criada
pelo Parlamento para analisar
o que correu mal (ver texto ao
lado) concluiu que a antecipação da fase Charlie poderia ter
minimizado a tragédia. Domingos Xavier Viegas, especialista
em fogos florestais e respon-

NÚMERO

60%
dos concelhos do país estavam
em risco muito elevado ou
máximo de incêndio no
passado domingo segundo o
IPMA

21
pelotões das Forças Armadas
atuaram no terreno entre 14 e
16 de outubro, entre ações de
vigilância e rescaldo e de
evacuação de vítimas

sável pelo relatório encomendado pelo Governo, defende
que a ativação destas fases deve
ser mais flexível e feita em função da avaliação do risco e não
imposta pelo calendário. Neste caso, diz o investigador, o
Governo deveria ter estendido
a fase Charlie, de forma a ter
todo o dispositivo disponível
(ver entrevista na pág. 16).
O presidente da Federação
de Proprietários Florestais
concorda. Vasco Campos garante que, tal como em Pedrógão, agora também não houve
meios humanos nem aéreos
suficientes para combater as
chamas. “Devia ter havido pré-posicionamento com base nos
alertas da meteorologia, mas
isso não aconteceu. Deviam ter
tomado a mesma decisão que
foi tomada em agosto, quando
se decretou o estado de calamidade pública preventiva. Houve
muita negligência, das pessoas
e do Estado”, acusa.
O estado de calamidade pública com efeitos preventivos
foi acionado pelo Governo em
155 concelhos para o fim de
semana de 19 e 20 de agosto,

Avisar as pessoas por SMS ainda não é possível
Depois das tragédias de Pedrógão e de
15 de outubro não restam dúvidas sobre
a necessidade de sensibilizar as pessoas
em zonas de risco, permitindo-lhes
tomar decisões oportunas. Seja através
da comunicação social (rádio e
televisão) ou do envio de mensagens
por telemóvel. O relatório da Comissão
Técnica Independente sublinha a
necessidade de se criarem “sistemas
rotineiros de aviso e de alerta de
sensibilização das populações” e o
presidente da comissão disse ao
Expresso que “este procedimento deve
ser generalizado”.

De acordo com a Autoridade Nacional
de Comunicações, no final do segundo
trimestre deste ano a taxa de
penetração dos telemóveis em Portugal
é de 166,2 aparelhos por cada cem
habitantes. No entanto, a utilização pela
Autoridade Nacional da Proteção Civil
(ANPC) do serviço móvel para alertar as
pessoas não é possível. A porta-voz da
Comissão Nacional de Proteção de
Dados explica que “a atuação da ANPC
careceria sempre de uma lei que
expressamente o previsse, o que
atualmente não existe” .
Luís Neto Galvão, consultor do

Conselho da Europa na área da
Privacidade e Proteção de Dados,
considera que a ANPC tem legitimidade
para criar uma base de dados para o
envio de alertas de catástrofes, desde
que legalizada, assegure os direitos dos
cidadãos a recusarem os alertas e
respeite os requisitos de segurança.
“Também admito um sistema em os
operadores partilhem nas respetivas
redes, alertas da ANPC de acordo com
coordenadas geográficas, já que
dispõem de informação valiosa em
situações de emergência: a localização
dos clientes”, refere. H.S./C.T./C.M.

Apesar do aviso do IPMA, o
Governo também não pediu
às Forças Armadas para entrarem de prevenção antecipadamente, apesar de no verão o
Executivo ter acordado, num
despacho publicado em agosto,
que os militares teriam uma
intervenção mais ativa na defesa da floresta, tendo em conta
a sua capacidade de intervir
neste tipo de situação, tanto em
operações de prevenção, como
de combate, rescaldo e ajuda às
populações.
Em regra, o pedido de intervenção é feito pela Autoridade
Nacional da Proteção Civil ao
chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que,
por sua vez, pede aos ramos os
meios disponíveis para atuar.
Neste caso, no entanto, as unidades do Exército e da Força
Aérea só foram chamadas a
acorrer ao combate já em pleno descontrolo da situação no
terreno.
Neste sentido, foram mandadas as unidades que estavam
localizadas nas regiões afetadas, segundo o “princípio da
proximidade”, o que alguns peritos militares consideram que
“não chega”, porque as Forças
Armadas têm condições de se
deslocar em tempo recorde para
qualquer ponto do país, desde
que sejam prevenidas com antecedência.
Segundo especialistas ouvidos pelo Expresso, não houve
um acompanhamento oportuno da situação, quer da parte
da Proteção Civil quer do poder
político e militar.
Mas as falhas não terão ocorrido apenas antes da tragédia do
passado domingo. Depois da catástrofe, o Governo não acionou
o plano nacional de emergência
e fonte ligada ao ordenamento
do território questiona, ao Expresso, a inoperância da Autoridade Nacional de Proteção Civil
na resposta aos incêndios.
“Apesar de a Segurança social
e das CCDR estarem a fazer o
levantamento das situações, a
ANPC, a quem caberia coordenar estes levantamentos, nada
faz perante um incêndio que foi
muito mais devastador que o de
Pedrógão”, diz a mesma fonte.
Num só dia ardeu tanto quanto tinha ardido desde o início do
ano. E desta vez, além de floresta e de habitações, arderam propriedades agrícolas e instalações
fabris. Ainda não foi feito um
levantamento dos danos nos 13
concelhos mais devastados, mas
estima-se que tenham sido destruídas mais de duas mil casas.
Com Luísa Meireles
e Carla Tomás
jbastos@expresso.impresa.pt
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TUDO O QUE FALHOU EM PEDRÓGÃO

O relatório da Comissão Técnica Independente (CTI)
sobre o filme dos acontecimentos no combate ao fogo
de Pedrógão Grande é o retrato de um colapso total do sistema.
Desnorte, burocracia, incompetência, violação
de procedimentos, inexperiência, ausência de voz de comando,
incapacidade de reação e planeamento, material inoperacional,
falhas de comunicação. Eis um resumo
^^ Falhou a prevenção: ^
num fim de semana ^
com aviso de condições
meteorológicas muito
adversas (temperaturas
entre os 40 e os 43 graus),
não houve antecipação da
fase Charlie, com um
dispositivo maior, nem
pré-posicionamento ^
de meios suficientes.
^^ Não houve capacidade ^
de reação nem utilização ^
do conhecimento existente:
a ANPC revelou
desconhecimento ^
do histórico daquela região ^
e partiu de pressupostos
técnicos errados.
^^ Não se tomaram em tempo
útil medidas de ajustamento
operacional nem houve
capacidade de antecipação
de cenários.
^^ Falhou o ataque inicial: toda
a estrutura desvalorizou
aquele fogo desde o início. A
ANPC não seguiu as próprias
recomendações, que
identificam as freguesias de
Pedrógão Grande ^
onde o fogo começou
(Graça, Pedrógão e Vila
Facaia) como prioritárias ^

em caso de fogo, justificando
por isso a mobilização ^
de mais do que um meio
aéreo para o ataque inicial.
^^ A burocracia e o excesso ^
de zelo da ANPC
prejudicaram a resposta ao
fogo. Um exemplo: um dos
helicópteros disponíveis que
estavam mais perto não foi
acionado; outro, não foi
acionado por estar a 41,9
quilómetros de distância, e
as normas dizem que os
meios aéreos devem ser
mobilizados num raio de 40
quilómetros...
^^ Falhou a segunda fase ^
de ataque ao fogo: podia ter
sido antecipada e não foi. A
mobilização de forças ^
foi sempre tardia.
^^ Quando se passou à fase ^
do ataque ampliado, “não se
verificou incremento algum
de meios”.
^^ Os dados da ANPC sobre ^
os meios mobilizados ^
no período crítico durante ^
a tarde de 17 de junho ^
não correspondem àqueles
que a comissão confirmou
estarem, de facto, no terreno

nessa altura (os dados ^
da ANPC apontam ^
para o dobro ou mais ^
de meios que estavam em
ação nesse período).
^^ Nessa tarde houve decisões
sem qualquer lógica: “São
mobilizados vários grupos de
reforço, de vários distritos, e
o único formatado,
posicionado num distrito
vizinho, com estado de
prontidão imediato, ^
não é mobilizado.”
^^ Não houve meios aéreos ^
na fase decisiva, entre as 16h ^
e as 18h.
^^ Os comandantes ^
dos bombeiros estiveram
boa parte do tempo
“entregues a si próprios”.
^^ A GNR trabalhou às cegas,
sem nunca ter sido
contactada pelo Comando
de Operações.
^^ O material que seria
necessário (como um veículo ^
de comando) estava
inoperacional, apesar ^
de faltarem apenas 13 dias
para o país entrar ^
na fase Charlie.
^^ O primeiro posto ^
de comando foi montado
numa zona sem internet ^
e com deficiente cobertura
de rádio.
^^ Quando o incêndio assumiu

um comportamento mais
violento, a célula ^
de planeamento não
conseguiu prever com
exatidão quais as localidades
que seriam mais atingidas.
^^ Nas primeiras horas, ^
o posto de comando mudou
de sítio duas vezes.
^^ O ambiente no posto ^
de comando operacional ^
era caótico.
^^ Os responsáveis políticos
que afluíram ao local
ajudaram a esse caos,
desviando responsáveis
operacionais da sua tarefa
principal e acabando ^
por tomar decisões ^
que competiam aos
comandantes operacionais.
^^ A má gestão da muita
comunicação social presente
no local do posto de
comando também
atrapalhou.
^^ Em sete horas houve quatro
comandantes operacionais.
^^ Depois do bombeiro ^
que tomou conta da
ocorrência e do comandante
dos bombeiros de Pedrógão,
o comando foi assumido ^
pelo segundo comandante
distrital de Leiria (CODIS),
Mário Cerol. Um novato ^
na estrutura da Proteção
Civil, sem experiência ^
em situações desta

complexidade, “poderá ^
não ter sido a melhor
escolha”. O relatório
questiona por que razão não
foi projetado outro CODIS,
“com um perfil sénior”.
^^ Apesar de estar no teatro de
operações um comandante
de agrupamento de distritos
(CADIS), que de acordo com
as regras devia ter assumido
o comando, ninguém sabe o
que este lá estava a fazer.
^^ O comandante nacional ^
da ANPC, Rui Esteves, ^
devia ter liderado o combate
no local, mas nem se
deslocou para lá.
^^ Em vez do comandante
nacional, foi para o terreno ^
o 2º comandante nacional ^
da ANPC, Albino Tavares.
Este não terá a “necessária
capacidade de comando”.
Mais: fez uma passagem ^
de comando horas ^
depois para um oficial ^
menos graduado, quando ^
o fogo ainda não estava
dominado, o que contraria ^
as regras.
^^ Uma das decisões de Albino
Tavares foi ordenar ^
um apagão na fita do tempo: ^
os operadores de
telecomunicações não
deveriam registar mais
informações aí sem antes
haver validação do comando
— uma ordem que contraria
todas as normas e dificulta ^

a reconstituição ^
dos acontecimentos.
^^ A sectorização do teatro ^
de operações foi
“desadequada” e as cartas
militares sobre as quais ^
o comando de operações
trabalhou também terão
sido, em alguns casos,
“desadequadas” — o que
impediu a “efetiva noção” ^
do que estava a acontecer.
Houve comandantes de
sector que nunca foram
contactados pelo posto ^
de Comando de Operações.
^^ A grande mobilização ^
de meios só ocorreu depois
da notícia de existência ^
de mortos.
^^ Várias aldeias não foram
evacuadas quando o deviam
ter sido.
^^ A ausência de alerta precoce
“não permitiu impedir ^
a maioria das fatalidades”.
^^ O SIRESP e as comunicações ^
dos bombeiros falharam a
partir das 19 horas de
sábado. O sistema SIRESP é
considerado rígido,
facilmente congestionável e
tecnologicamente obsoleto.
Mas “não terá sido apenas
pelas comunicações ^
que o incêndio de Pedrógão
Grande atingiu a dimensão ^
e as consequências que dali
resultaram”.
Filipe Santos Costa
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INCÊNDIOS ENTREVISTA
uma condição que colocámos
logo no início. Aconteceu apenas
uma reunião intercalar no fim
de setembro, onde apresentámos o que já tínhamos apurado. Queríamos saber se havia
algum elemento que o Governo
considerasse relevante que não
tivéssemos abordado. Reconheceram que tínhamos informações que eram desconhecidas.
PP NoPrelatórioPapontamPfalhasP
nosPcomandosPdaPProteçãoPCivilPnoPcombatePemPPedrógão.P
RepetiramPestasPfalhasPaP15PdeP
outubro?PDevemPserPdemitidos?
R O relatório é muito claro ao

apontar falhas de comando a vários níveis e diz que é necessário
dotar estas estruturas de pessoas qualificadas, embora não seja
fácil encontrá-las. Discordamos
de algumas remodelações tardias, com pouco critério. Mas não
me quero pronunciar sobre se as
pessoas devem ser substituídas.

PP TemPexpectativaPdePquePalgumasPdasPpropostasPsejamPaprovadas?
R É algo que nos ultrapassa. Fa-

zemos propostas muito concretas, como a criação nas estradas
de espaços onde os automobilistas se possam refugiar do fogo
em segurança.

A 15/10, em Leiria, houve pânico e mortes, mas, segundo Xavier Viegas, se os bombeiros tivessem avançado, também teriam morrido FOTO LUÍS BARRA

Domingos Xavier Viegas Coordenador do relatório sobre Pedrógão

“Os bombeiros não
podem aparecer no meio
de tempestades de fogo”
Carla Tomás

e Christiana Martins

O diretor do Centro de Estudos
de Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, Domingos Xavier Viegas, coordenou o
grupo de trabalho contratado
pelo Governo para apurar o que
se passou no incêndio de Pedrógão Grande em junho. O estudo, que custou ao Ministério da
Administração Interna 25 mil
euros e envolveu uma equipa
de investigadores a trabalhar a
tempo inteiro, foi apresentado
esta segunda-feira, quando o país
dava conta de nova tragédia.
Às 65 vítimas mortais de Pedrógão somaram-se 43 no fatídico 15/10. Tal como o relatório da
Comissão Técnica Independente
(CTI), entregue na Assembleia
da República quatro dias antes,
este estudo aponta o dedo a falhas do comando operacional
no terreno e a uma “reação tardia”. A estas acrescenta falhas
no socorro, que se não tivessem
existido podiam ter poupado
vidas. Perante a certeza que incêndios com esta dimensão vão
voltar a acontecer, Xavier Viegas
defende a necessidade de preparar as comunidades para serem
mais resistentes. E defende que
“os bombeiros não podem aparecer no meio de tempestades
de fogo” e que as “as pessoas
não podem estar à espera que
alguém se suicide para colmatar
as falhas de outros”.
PP APex-ministraPdaPAdministraçãoPInternaPePoPprimeiro-ministroPdisseramPquePasPpessoasP

têmPdePsePacostumarPaoPfogoPeP
seremPmaisPresilientes,PoPqueP
causouPgrandePrevolta.PNãoPéP
umaPdesresponsabilizaçãoPdoP
Estado?
R As populações têm de fazer

algo pela sua própria defesa. A
seguir a Pedrógão, avisei que as
pessoas deveriam ficar em casa
em caso de incêndio e fui muito atacado, como se estivesse
a culpar quem fugiu. Voltou a
acontecer a 15 de outubro. As
pessoas não podem continuar à
espera dos bombeiros. Os bombeiros não podem aparecer no
meio de tempestades de fogo,
nem parar o vento.

PP NoPinterior,PcomPumaPpopulaçãoPenvelhecida,PnãoPháPcapacidadePdePreação.
R O país rural é posto à mar-

gem. Encontrei muitas aldeias
sem saneamento, pessoas sem
água quente em casa. Como é
que no século XXI podemos aceitar isso? E se queremos que os
espaços rurais não sejam um de-

“FAZEMOSP
PROPOSTASP
CONCRETAS,P
COMOPAP
CRIAÇÃOPNASP
ESTRADASPDEP
ESPAÇOSPPARAP
ASPPESSOASPSEP
REFUGIAREMP
DOPFOGO”

serto do ponto de vista humano,
temos de lhes dar condições de
vida e não fazer estradas, rotundas e fontes.

apenas com os seus próprios
meios, esquecendo a sociedade,
não se vai lá.

R Não há nenhum mal-estar.

O nosso relatório foi encomendado pelo Governo antes da
Assembleia da República ter
PP ComoPéPquePestePProgramaP encomendado o da comissão. O
PP EmPagosto,PemPentrevistaPaoP casaPcomPaPcriaçãoPdaPAgênciaP meu nome chegou a ser indicaExpresso,PdissePquePeraPpreci- paraPaPGestãoPIntegradaPdosPFo- do pelo Conselho de Reitores,
soPfazerPnoPmundoPruralPumaP gosPRuraisPpropostaPpelaPComis- mas o Parlamento considerou
campanhaPcomoPaPquePfoiPfeitaP sãoPTécnicaPIndependente,PcomP que não seria adequado, já que
paraPaPprevençãoProdoviária.PÉP oPobjetivoPdePintegrarPpreven- eu estava a fazer outro trabalho.
porPissoPquePoPvossoPrelatórioP çãoPePcombatePaosPincêndios?
Poderíamos ter juntado esforços
propõePaPcriaçãoPdePumPPro- R Não conheço bem a proposta desde o início, mas esse não foi
gramaPNacionalPdePGestãoPdosP mas presumo que estejam a fa- o entendimento da AR e não tiIncêndiosPFlorestais,PquePmobi- lar não da criação de uma enti- vemos nenhum contacto com a
lizePentidadesPcivis,PoPEstadoPePaP dade nova, mas de reestruturar Comissão Técnica Independente.
e articular instituições existenpopulação?
R Já o tinha dito em relação aos tes, inserindo mais o Instituto PP RecusouPprestarPdeclaraçõesP
acontecimentos de Pedrógão e Nacional de Conservação da Na- àPCTI,PemboraPtenhaPsidoPcondepois de 15/10 a ideia sai refor- tureza e das Florestas (ICNF), vocado?
çada. O atual sistema de defe- que tem estado alheado do pro- R Fui convocado a poucas sesa da floresta contra incêndios blema dos incêndios.
manas da conclusão do relanão inclui a população, o que
tório. Não me parecia correto,
é uma falha completa. Nestes PP PorquePdizPquePoPICNFPestáP do ponto de vista deontológico,
dois grandes eventos falhou a alheado?
prestar depoimento. Considerei
proteção das pessoas e a sua R Porque tem vindo a transfe- preferível haver dois pontos de
capacidade de autodefesa, e o rir as suas responsabilidades vista independentes.
resultado foi a catástrofe que se de defesa da floresta contra inverificou. Enquanto o Estado in- cêndios. Os guardas florestais PP SofreuPpressãoPpolítica?
sistir em resolver os problemas e os postos de vigia passaram R De maneira nenhuma. Foi
para a GNR, a gestão das faixas de controlo de combustíveis
foi para os municípios. O ICNF
“HÁPCASASPP
paga aos técnicos, mas não conEPFÁBRICASPP
trola o que é feito. Os sapadores
florestais são uma força precioNOPMEIOPP
sa de que não tem sabido tirar
DEPPINHAISP
partido. A responsabilidade é
de vários governos.
QUEPCOMP
PP SemprePquePoPPresidentePeP
oPprimeiro-ministroPfalamPdeP
medidasPaPadotar,Preferem-seP
aoPrelatórioPdaPComissãoPTécnicaPIndependentePePnãoPaoPseuP
trabalho,PquePresultaPdePumaP
encomendaPdoPGoverno.PComoP
sentePestaPopção?

CONDIÇÕESP
EXTREMASP
VÃOPARDERPP
DEPFORMAP
BRUTAL”

PP EmboraPnãoPtenhaPestudadoP
oPquePaconteceuPaP15/10,PestabelecePumPparalelo?
R Não se pode pôr as culpas de

Pedrógão e de 15/10 nos bombeiros e na Proteção Civil, porque o
que falha é todo um sistema que
está mal desenhado e esquece
as pessoas. Há casas e fábricas
no meio de pinhais, que, com as
condições extremas que tivemos
nestes dois episódios, vão arder
de forma brutal. Dissemos ‘nunca mais’ em 2003 e em 2005. Em
Pedrógão, outra vez, e voltou a
repetir-se em 15 de outubro. Basta um morto para ser deplorável,
mas esta dimensão e extensão
não é aceitável.

PP DesdeP2006PquePsãoPelaboradasPpropostasPporPespecialistasP
quePcaemPemPsacoProto.
R As propostas existem, mas

não são aplicadas. O que foi feito
com mais cuidado foi justamente a reforma do sistema de Proteção Civil. Temos um sistema
de combate melhor do que o que
existia em 2006.

PP MasPrevelouPfalhasPagora.
R É verdade que 2017 foi pior do

que 2003 e 2005, quando não
havia equipas de reforço, nada
estava organizado, não havia
postos de comando, logística.
Temos um melhor sistema. Mas
este ano, com as condições que
ocorreram, nenhum país poderia
ter feito muito melhor. Nestas
alturas é fácil encontrar bodes
expiatórios na Proteção Civil ou
na ministra da Administração
Interna e corre-se o risco de ver
bombeiros a depor as fardas,
por dizerem que falharam. Se
os bombeiros tivessem avançado em Pedrógão e nos fogos de
15/10, tinham lá ficado. As pessoas não podem estar à espera que
alguém se suicide para colmatar
as falhas do outros.

PP TendoPemPcontaPasPprevisõesP
meteorológicas,PoPcomandoPdasP
operaçõesPdeviaPterPpreparadoP
ePpré-posicionadoPmeiosPparaP
atacarPestesPincêndiosPàPcabeça,P
dePformaPaPnãoPganharemPaPdimensãoPquePganharam?
R Falhou a previsão e houve re-

dução do dispositivo por causa
da data de calendário, por ter
passado da fase Charlie para outra. Não me parece que essa decisão tenha sido a mais avisada.

PP OPseuPrelatórioPéPmuitoPclaroP
emPrelaçãoPàsPresponsabilidadesP
daPEDPPePdaPAscendi.PÉPumPcasoP
paraPosPtribunais?
R Relatamos os factos tal como

os apurámos. Confrontámos a
Página
Ascendi em relação à gestão das
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faixas de combustível [ao longo
das estradas] e recebemos um
documento de uma professora
de Direito que suporta a ideia de
que os municípios de Pedrógão
e Castanheira não tinham Plano
Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios, e por isso não
tinha de fazer trabalhos de limpeza. Mas, na nossa opinião, a lei
está mal feita e deve ser corrigida.
A não aprovação dos planos por
omissão dos municípios não deve
inibir as entidades de fazerem o
seu trabalho. Prova disso é que,
após o incêndio, as estradas foram limpas.
PP QuePmedidasPgostavaPdePverP
aprovadas?
R Qualquer coisa que envol-

vesse as pessoas no sentido de
estarem melhor organizadas e
preparadas para estes riscos.

PP PõePmuitaPtónicaPnaPautoproteção,PmasPnãoPgostavaPdePverP
umaPmaiorPapostaPnaPprevençãoP
ePnãoPsóPnoPcombate?
R Tem de haver maior aposta na

prevenção. Não podem ser só palavras. Por exemplo, no Algarve,
numa extensão de 100 quilómetros estava feita uma rede de 20
quilómetros de faixas de limpeza
de combustíveis aos bocados.

PP DeviaPlimitar-sePaPmanchaP
dePeucaliptalPePpinhalPdoPpaís?P
ApoiarPaPplantaçãoPdePárvoresP
autóctonesPcomoPcarvalhos?
R Os incêndios que envolvem eu-

caliptos tendem a ser muito perigosos porque geram projeções de
longa distância. Mas o pinheiro
também arde bem. E atenção,
os carvalhos e sobreiros também
ardem. O problema está na gestão da floresta. A dos pequenos
proprietários não é bem gerida.
ctomas@expresso.impresa.pt
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RECOMENDAÇÕES

EVACUAÇÕES
O relatório desaconselha
evacuações compulsivas
generalizadas
PROFISSIONALIZAÇÃO
Os bombeiros devem ser
profissionais e os comandos
da Proteção Civil têm de ser
mais qualificados
SOCORRO
Tem de se melhorar muito a
organização de um serviço
de busca e salvamento para
prestar socorro às
populações atingidas
VIGILÂNCIA
É necessária a integração de
recursos técnicos e
conhecimento científico na
gestão de fogos florestais
(monitorização, redução de
combustíveis e utilização de
biomassa)
GESTÃO
Reforçar a participação do
ICNF na gestão dos fogos e
criar o Programa Nacional
de Gestão de Incêndios
Florestais, que junta Estado,
sociedade civil e população
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“Se as comunidades estivessem mais
organizadas, podiam ter salvado vidas”
Quando o relatório coordenado por Xavier Viegas foi divulgado no portal do Governo na
passada terça-feira, faltava um
capítulo. O mais extenso de todos, com mais de cem páginas,
relata os pormenores da morte
de 65 pessoas em Pedrógão.
Tem nomes, referências a testemunhas oculares, reproduz
situações de auxílio prestado
e socorro negado. Uma bomba excluída por decisão da ex-ministra Constança Urbano
de Sousa, com o argumento
da legislação sobre a Proteção
de Dados e a necessidade de
se salvaguardar a privacidade
das vítimas. A publicação está
prometida, mas que os nomes
sejam apagados.
PP AcreditaPque,PapesarPdaPmudançaPdePministroPdaPAdministraçãoPInterna,PseráPmantidaPaP
intençãoPdePpublicarPoPcapítuloP
quePfoiPexcluídoPdoPseuPrelatórioPquePcontavaPasPhistóriasP
dasPpessoasPquePmorreramPemP
Pedrógão?
R Estou convencido de que as-

sim será.

PP OPrelatórioPperdePsePosPportuguesesPnãoPconheceremPoP
seuPconteúdo?P
R É o mais importante, por-

que o que marca o incêndio
de Pedrógão é o elevado número de perdas humanas e o
sofrimento causado. Houve

65 vítimas mortais, que agrupamos em 28 casos e, em cada
caso, relatamos o que se passou, os trajetos que as pessoas
seguiram, as dificuldades que
encontraram, as circunstâncias em que morreram ou sobreviveram.

e ambulâncias que passaram
por lá, mas não consideraram
aquela situação importante.
Haverá outros exemplos. Não
culpo ninguém porque foi um
incêndio com uma dimensão
tal que não era possível ter um
bombeiro para cada casa ou
população sequer, o que exiPP HouvePfalhançoPnoPsocorro?P giria meios que certamente
AlgumasPpessoasPpoderiamPterP não estavam disponíveis. Se as
sidoPsalvas?P
comunidades estivessem mais
R Sim, não em relação às organizadas, poderiam ter salpessoas da estrada 236-1 por- vado vidas.
que o incêndio ali foi muito
violento. Mas damos exemplos PP HouvePpessoasPretiradasPviconcretos, como o da senhora vasPdosPautomóveisPque,Pemboinvisual que morreu em Bal- raPmuitoPqueimadas,PpoderiamP
sa, não no sábado à noite, mas terPsidoPsalvadas?
na madrugada de domingo. R Sim, tenho essa ideia. HouNão teve socorro dos bom- ve quem se dedicasse a salvar
beiros, nem da comunidade. pessoas feridas. No capítulo
Havia bombeiros em povoa- seis, há um subcapítulo sobre
ções próximas e autoridades o socorro às vítimas, onde
refiro três nomes, e poderia
ter citado mais, porque é importante dizer o que houve de
“TORNEI-MEP
positivo. Um bombeiro de PeMEMBROPDAP
drógão Grande levou no seu
carro pelo menos seis pessoas,
ASSOCIAÇÃOP
alguns feridos graves. E houve
DEPVÍTIMASPP
mais dois casos semelhantes.

DEPPEDRÓGÃO.P
ASPDEP15/10P
DEVIAMPP
CRIARPUMAP
SEMELHANTE”

PP MasPtambémPháPcasosPnegativos,PdePrecusaPdePsocorro.
R Não quero julgar ninguém,

R A vulnerabilidade do país

a estas situações. Temos de
reconhecer que podem voltar
a acontecer e que não está nas
nossas mãos controlá-las e evitá-las.

PP QualPaPsuaPrelaçãoPcomPaPAssociaçãoPdasPVítimas?
R Vejo o trabalho deles com

muita simpatia. A minha ligação começou por ser por uma
forma de encontrar pessoas
para contar o que se passou.
Como cidadão tornei-me
membro de uma organização
cujo propósito é honrar a memória de quem perdeu a vida.
As vítimas de 15/10 deviam
criar uma associação semelhante.

PP DissePquePnãoPrespondeuPàP
ComissãoPTécnicaPIndependente,PcoordenadaPporPJoãoPGuerreiro,PporquePqueriaPsepararPasP
águas,PmasPaoPpresidirPaPumaP
comissãoPquePestáPaPelaborarP
umPrelatórioPindependente,PfazP
sentidoPintegrarPumaPorganizaçãoPdePvítimasPenvolvidasPnaP
situaçãoPquePestáPaPinvestigar?
R Ponderei isso. O Governo

não nos deu limitações ou diretrizes e o apoio a uma instituição de carácter cívico é uma
mas houve e foi relatado, sem forma de me solidarizar com
qualificar.
as vítimas. Não vejo que fazer
parte desta associação seja conPP OP queP oP chocouP maisP nasP traditório com a coordenação
causasPquePlevaramPàsPmortes? desta comissão.
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INCÊNDIOS REPORTAGEM

Coimbra/Viseu Luís salvou os pais e famílias de três aldeias. Virgínia tirou
a vizinha pelo telhado e acolheu 14 pessoas. Fogo tirou-lhes a vida do olhar

Gente comum
que o fogo
fez super-heróis
Hugo Franco

O

primeiro impulso
foi fugir das chamas
descontroladas pelo
vento. Mas ficaram,
não apenas para salvar a vida ou o pouco que lhes restava.
Ficaram porque à
sua volta, nas casas
em risco havia idosos, gente frágil,
dependente mas sem ninguém por
perto de quem depender. Ao instinto de sobrevivência juntou-se-lhes o
de proteção, crucial para evitar que
amigos, vizinhos e até desconhecidos
integrassem as estatísticas negras dos
incêndios.
Há quatro meses, quando o fogo de
17 de junho entrou em Nodeirinho, freguesia de Pedrógão Grande, Adelaide
Silva, de 60 anos, abrigou sete pessoas, dois casais e três crianças, todos
turistas, que tinham ido almoçar com
amigos quando foram cercados pelas
chamas. Também uma vizinha viria

bater-lhe à porta à meia-noite, com
queimaduras graves nas costas, na
cara e nos braços. O marido não tinha
tido tanta sorte e morrera pouco antes.
A vivenda de Adelaide, uma das mais
robustas da aldeia, foi um porto seguro
durante a noite. A poucos metros dali
morreram dez pessoas, duas das quais
crianças de quatro anos. No último
fim de semana, muito do que se passou em Oliveira do Hospital, Viseu e
Guarda foi um copy-paste da tragédia
em Pedrógão Grande. Para o mal, mas
também para o bem.
Luís Ferreira, de 52 anos, foi uma espécie de herói sem superpoderes que
saiu ileso, quase por milagre, durante
as 48 horas em que esteve acordado.
As labaredas descontroladas que mataram 42 pessoas não o vergaram. Ao
volante de um velho carro utilitário,
acelerou pelo sinuoso IP3, cercado por
fogo e fumo, até à aldeia de Regato da
Serra (a norte de Santa Comba Dão)
com uma única missão: a de salvar a
família.
Com as comunicações em baixo, e
sem notícias fiáveis sobre a progressão

do fogo junto à aldeia, não sabia se os
ia encontrar vivos ou mortos. “Fiquei
bloqueado na estrada por causa das
chamas e sem saber o que fazer”, conta
o funcionário municipal. Quando finalmente entrou em Regato da Serra,
percebeu que os pais estavam vivos,
embora muito assustados, e retirou-os
de lá em poucos minutos.
Mas não se ficou pelo resgate dos
que lhe eram mais próximos. “Fui salvar pessoas até fora do meu distrito”,
diz com visível orgulho. Viajou até
Miro, uma aldeia muitos quilómetros

VIRGÍNIA RETIROU
UMA IDOSA DO
TELHADO NUMA
CASA EM CHAMAS
E LEVOU-A
CONSIGO

mais a sul, onde ajudou a combater
as chamas. Subiu também a bordo do
pequeno trator Tomix, que usa para
pulverizar com herbicida os terrenos
agrícolas. Com apenas um pequeno
depósito com capacidade para 300
litros de água e uma mangueira conseguiu afastar o fogo, que ia, lesto, em
direção ao centro de dia em Outeiro,
evacuado pouco tempo antes.
“Está todo destruído, coitado”, descreve a mulher. O marido, com os
olhos raiados de sangue e com algumas lágrimas traiçoeiras por reviver
aqueles momentos, apenas suspira,
com as mãos nos bolsos.
Já as mãos de Eusébio Santos, de 47
anos, ficam agarradas à cabeça por
prolongados segundos. O construtor
ainda não quer acreditar naquilo que
a sua vista alcança. Os pinheiros e eucaliptos são farripas de madeira que se
prolongam até ao céu escurecido pelas
primeiras nuvens de chuva. Atrás de
si, uma antiga serração e fábrica de
parafusos, que usava para armazenar
toros de madeira para lenha, é um
esqueleto gigante de tijolo e ferro. O
telhado desabou, tal como uma parte
da sua esperança. “Perdi tudo: terrenos, casas, alfaias agrícolas”, descreve
com desalento. A frase é apenas uma
meia verdade. Não perdeu tudo. Ao
seu lado, em silêncio, a mulher e a
filha, observam a mesma paisagem de
onde foi roubada a cor verde.
À primeira vista, o caso da família da
aldeia de Vinhó (Coimbra) não é muito
diferente do de tantas centenas, saídos
da tragédia do último fim de semana.
Só que nem todos os sobreviventes
podem orgulhar-se de ter salvo a vida
a 14 pessoas que se abrigaram em sua
casa. Mas não só. Virgínia, a mulher de
Eusébio, ao ver a casa de uma das vizinhas em chamas saiu em seu socorro
com um escadote na mão. Com a cautela suficiente para não perderem as
duas a vida, conseguiu retirar a idosa
do telhado e depois levou-a para casa,
onde a filha e outras pessoas que para
ali tinham fugido regavam os terrenos
em redor.
Em vez de se vangloriar do feito,
Virgínia recorda o sentimento de insegurança que tomou conta de si nas

horas mais difíceis entre domingo e
segunda-feira: “Houve uma altura em
que pensei que tínhamos de fugir e
ter de deixar as pessoas mais velhas
ali dentro de casa. Mas nem sei bem
para onde, já que ardia tudo em redor.” Para agravar o estado de espírito,
estava o facto de nem ela nem a filha
saberem do paradeiro do marido, que
tinha saído para perceber a dimensão
do incêndio e dos prejuízos, e a morte
de um vizinho, por complicações respiratórias.

O ‘Benfica’, o ‘Nini’ e a Isaura
O corpo carbonizado junto à casota
não parece verdadeiro. O ‘Benfica’ tem
uma corrente presa ao pescoço, que
está amarrada a uma árvore. Foi por
causa dela que ficou refém das chamas. Era um dos cães de Isaura Pinto,
uma idosa queimada pelo fogo que lhe
entrou pela casa adentro, em Anseriz
(Arganil). A outra cadela, a ‘Pitusca’,
conseguiu fugir. A dona encontra-se
no Hospital de Coimbra por causa das
queimaduras no braço e no peito. “A
minha filha Joana estava com a avó.
Foi um milagre não lhe ter acontecido
nada”, suspira João Carlos, conhecido
por ‘Nini’, 41 anos, enquanto passeia
pelos destroços, sem rumo. Foi o primo dele que as retirou dos escombros.
‘Nini’ não tem novidades sobre o
estado de saúde da mãe. E só saberá
alguma coisa quando houver rede de
telemóvel, pois não tem carro para se
deslocar até Coimbra. E a mulher, que
tem a carta, está incapaz de conduzir.
“Estamos em choque”, resume o homem de poucas palavras.
De repente, ouve o miar de um gato
proveniente da cozinha da mãe. Ardeu
tudo à volta, não se esperava encontrar
vida por ali. Corre para lá e dá um pontapé firme, que arromba a porta de madeira. O animal salta disparado para a
rua, à procura de comida. ‘Nini’ esboça
quase um sorriso e vai à sua vida. Minutos depois, está sentado na esplanada
do café, agarrado a uma mini, provavelmente morna, pois não há eletricidade.
Dá um gole e vê os carros passar na
estrada, mas o olhar está vazio.
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Praia
de Vieira

86%

FOTO TIAGO MIRANDA

do pinhal ficou
destruído pelas
chamas

São Pedro
de Moel

Paredes
de Vitória

Limite
do Pinhal
de Leiria

O FIM Não se sabe
quantos milhões
de pinheiros arderam
em Leiria (à esq.).
Em Oliveira do Hospital
há mais de uma centena
de famílias desalojadas.
O distrito de Viseu
chora 18 mortos

FOTO TIAGO MIRANDA

FOTO NUNO BOTELHO

Nazaré

Leiria Dedicaram a vida de trabalho ao pinhal e junto a ele vivem a que
resta. Ex-guardas-florestais viram os seus pinheiros virar nada, virar cinza

Choram entre as
cinzas do pinhal que
juraram proteger
Catarina Guerreiro

C

abisbaixo, chegou a
casa acompanhado
dos filhos e da mulher, quando já tinha
começado a anoitecer, na quarta-feira.
Mesmo de bengala,
fora ver o que as chamas tinham feito à
floresta. Vinha impressionado. “Sinto
uma grande mágoa. Eu semeei parte
daquilo”, conta, emocionado, Armando Clemente, de 82 anos, antigo guarda-florestal do Pinhal de Leiria.
A imagem que tinha da mata verde,
cheia de pinheiros grandes e imponentes, onde trabalhou durante 44 anos,
desapareceu. Agora é um labirinto
escuro, com milhões de troncos negros. Pelo chão, um manto preto, há
pequenos montes que são na realidade
árvores derretidas — com as raízes a
morrer. Nessa quarta-feira, ainda deitavam fumo. Pareciam furnas. Parecia
o cenário de um bombardeamento.

As chamas, adiantou ao Expresso
o presidente da Câmara Municipal
da Marinha Grande, Paulo Vicente,
destruíram 86% do Pinhal de Leiria.
Começaram na Burinhosa, em Alcobaça, e as autoridades ainda estão a
investigar se houve crime. “Dizem
que encontraram umas garrafas com
explosivos”, afirma a filha de Armando Clemente. A população partilha a
ideia de que “algo de anormal aconteceu”.
Para Armando há apenas uma certeza: a falta de limpeza da floresta
foi o rastilho. No seu tempo, seria
impensável. Quando começou a trabalhar, em 1960, ele e mais 22 homens
vigiavam tudo, os 11.096 hectares — 18
quilómetros de comprimento por 7,5
quilómetros de largura —, divididos
em 342 talhões separados por pequenos carreiros. “Marcávamos os
pinheiros para desbaste, inventariávamos, acompanhávamos os madeireiros.” As mulheres faziam a limpeza
da mata com foice e enxada. “Cheguei
a andar com grupos de 25 mulheres”,
diz Armando.

Com os anos foram-se reformando
e ficando cada vez menos. Em 2006,
acabaram os guardas-florestais, que
foram integrados no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da
GNR. Hoje são apenas 11, e dois estão
de baixa. São estes nove — oito mulheres e um homem — que têm de fazer
o inventário dos milhões de pinheiros,
marcando-os um a um com uma bola
branca, identificar com duas marcas
laterais os que têm de ser cortados
por estarem a mais e acompanhar
o corte feito pelos madeireiros. Isto

NOVE PESSOAS TÊM
DE INVENTARIAR
MILHÕES
DE PINHEIROS
E LIMPAR 19 MIL
HECTARES

em todo o Pinhal de Leiria e ainda na
Mata do Urso e na Mata de Pedrógão,
que ao todo formam 19 mil hectares,
o equivalente a 19 mil campos de futebol. Para a limpeza deixou de haver
tempo.
“Só pinheiros adultos eram 1,8 milhões”, garante Gabriel Roldão, um
investigador da região que nos últimos tempos alertara as autoridades
para a tragédia que estaria iminente
perante a falta de limpeza. Na terça-feira foi ver ao vivo o resultado de
não lhe terem dado ouvidos. No Ponto
do Facho, limite sul do pinhal, observou, destroçado, o que aconteceu:
“Em quatro horas foram destruídos
750 anos de História.” D. Afonso III
criou-o, D. Dinis encheu-o de pinheiros-bravos para permitir a construção
dos barcos dos Descobrimentos. Durante as Invasões Franceses serviu de
refúgio a quem fugia, recebeu uma
das primeiras linhas de comboio privadas do país, foi zona de caça dos
reis, alimentou a fábrica de vidros da
Marinha Grande. Atualmente ajudava a economia local. O fogo acabou
com ele. Só se salvou o Parque das
Merendas, junto ao local da Portela,
um outro parque no Tremelgo e ainda
uma área entre a Ponte Nova e a Praia
Velha (ver infografia).

Sem tempo
para limpar
“É muito complicado”, garante Zélia
Forte, de 52 anos, um dos 11 funcionários atuais. Trabalha na floresta há
38 anos. “Comecei com 13 a limpar a
mata com a foice”, conta. Em 2006,
com a saída dos guardas, ela e os colegas passaram a fazer as tarefas de
quem partiu, deixando de ter tempo
para limpar. As acácias invadiram
sem medo o pinhal e a vegetação espontânea cresceu sem controlo.
Nota-se que está cansada. Andou a
lutar contra as chamas, enquanto a
sua casa estava a ser ameaçada pelo
fogo. Foi o filho e um amigo que evitaram que ficasse sem sítio para dormir.
Vive ao lado de Piedade Martins, de
79 anos, que em nova também andou
a limpar a mata, e do seu marido, Se-

bastião Martins, de 83, que foi mestre
— homem que mandava nos guardas-florestais.
No dia do incêndio pegaram em
mangueiras para tentar salvar a casa.
Conseguiram, mas a meio tiveram
de fugir. Vivem, tal como Armando
e Zélia, no Mourão, um dos quatro
bairros florestais do concelho da Marinha Grande construídos no início do
século passado para acolher os guardas. Alguns ainda aqui moram com
as famílias. Outros vivem em casas
isoladas situadas ao longo da floresta.
Ninguém conhece tão bem quanto
eles o pinhal, que durante décadas
ajudaram a proteger. No domingo
foram dos mais afetados. Três dos
antigos guardas-florestais ficaram
com as casas totalmente destruídas.
E outras 11 habitações foram danificadas pelas chamas.
Mais sorte teve Raimundo, de 82
anos, que vive em Pedreanes, outro
dos bairros florestais. Trabalhou 46
anos na mata. A irmã Natália, de 79,
também ali mora, também ali ceifou.
Ambos recordam esses tempos enquanto ouvem na televisão a notícia
de que a ministra da Administração
Interna se demitira. “Não sei se é bom
ou mau. Só sei que o que aconteceu dá
vontade de chorar”, diz Raimundo,
sem disfarçar as lágrimas. “Assisti
a muitos fogos, mas nenhum como
este.”
Os dados recolhidos por Gabriel
Roldão dão-lhe razão: “Houve dois
grandes incêndios, um em junho de
1824, em que arderam 5000 hectares,
e outro em 2003, que afetou 2500
hectares.” Mas juntos não chegam ao
que começou no domingo.
No pior dia de incêndios do ano, a
zona de Vieira de Leiria foi das mais
afetadas. Os responsáveis do Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas estão ainda a decidir
como retirar os pinheiros rapidamente, antes que apodreçam. Já foram
contactados por várias empresas, que
querem comprar o que resta da tragédia. Todos sabem que um lote que
costumava ser vendido por 100 mil
euros vale agora metade.
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Compra da TVI pela
Altice comparada à
‘Operação Marquês’

O presidente da Sonae criticou ontem a “não decisão”
da ERC sobre a compra da
Media Capital pela Altice,
afirmando que o negócio
“criará condições” para haver indignação com a “descoberta de uma ‘Operação
Marquês’ dez vezes maior”.
Paulo Azevedo acusou ainda
Carlos Magno, presidente
da ERC, de “impedir o veto
de uma operação com riscos
(...) não controláveis e gravemente lesivos do pluralismo
e do direito dos cidadãos à
informação”, uma atitude
que considerou “escandalosa
e extremamente grave”.

Passos aprova
Unidade Militar
de Emergências

O líder demissionário do
PSD manifestou-se ontem
favorável ao desenvolvimento de capacidades militares
de combate aos fogos, que é
uma das propostas contida
no relatório de Pedrógão elaborado pela Comissão Técnica Independente P13

CDS apela ao PE

O eurodeputado do CDS
Nuno Melo escreveu ao presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, pedindo-lhe que “coloque todo
o seu empenho” no sentido
de a UE fazer chegar o mais
rapidamente possível a Portugal os fundos destinados à
“reconstrução da economia e
recuperação de vidas de trabalho” perdidas nos incêndios de junho e de outubro.

Autoeuropa
já exporta T-Roc

A Volkswagen Logistics começou a exportar o novo
modelo T-Roc, fabricado na
Autoeuropa, tendo enviado
1800 destes novos veículos
produzidos em Palmela, por
barco, de Setúbal para a Alemanha. O porto de Setúbal já
movimentou quase dois milhões de carros Volkswagen.
Integram esta edição semanal, além deste
corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA E

www.expresso.pt
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José Veiga
comprou casa numa
torre de Trump para
Presidente do Congo

Sondagem Expresso/SIC
deixa os candidatos ao
PSD taco a taco. Santana
apresenta-se amanhã e
quer “um PSD mais PPD”

Beneficiária de T2 de 7 milhões
nos EUA é neta de Nguesso

Na primeira sondagem sobre a
corrida à liderança do PSD, Rui
Rio tem uma ligeira vantagem,
insuficiente para desfazer um
empate técnico: 44,2% para
Rio, 43,3% para Santana. O
ex-provedor da Santa Casa
apresenta a candidatura no
domingo, com um slogan dois-em-um. P20eÚLTIMA

O antigo agente FIFA José
Veiga, indiciado por suspeitas de corrupção internacional, adquiriu um apartamento na Trump International
Tower, no Central Park, em
Nova Iorque, por 7,1 milhões
de dólares para a família do
Presidente do Congo. Na altura da compra, em julho de

2014, o empresário declarou como ocupante Lauren
Lemboumba, uma neta de
Denis Sassou Nguesso, depois de ter tentado primeiro submeter a filha preferida do governante e mãe
de Lauren, Claudia Sassou
Nguesso, como moradora do
condomínio. P26
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ataca
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dos Santos
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Investigação
de Tancos
aperta
o cerco
a militares
Armamento
foi recuperado graças
a chamada anónima.
Dificuldade de venda
terá levado à ‘devolução’
A descoberta da maioria do material furtado em Tancos deu
novas pistas na investigação ao
caso. Reforçam-se os indícios
de que o assalto foi feito por
militares ou ex-militares. Munições ainda desaparecidas terão
ido para o crime organizado.
Descartada de vez a tese de ligações a redes jiadistas. P22

Página 286

A287

Incêndios: Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi desativado
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2017-10-21T15:27:18Z
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde de
hoje, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se
encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano
ativo até hoje.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
Lusa

Página 287

A288
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LusaHoje às 15:27, atualizado às 15:31FacebookTwitterPartilharComentar
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde de
hoje, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se
encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano
ativo até hoje.
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
Lusa
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Município de Mangualde lançou comunicado para apoio à comunidade

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26551

Município de Mangualde lançou comunicado para apoio à comunidade
Posted by: Antonio Pacheco
20 de Outubro de 2017
101 Views
Comunicado
Na sequência do incêndio florestal ocorrido no passado dia 15 de outubro, comunica-se aos lesados,
quer sejam empresas ou particulares, os seguintes procedimentos a adotar.
Deve cada um dos lesados fazer um inventário/relatório dos danos sofridos, no qual descrevam e
quantifiquem os prejuízos. Esse inventário/relatório deverá fazer-se acompanhar de fotografias por
forma a melhor documentar os prejuízos. Desta forma, fica o lesado com um documento que servirá
de memória futura para eventuais procedimentos que venham a ser solicitados.
Para mais informação e apoio na sua elaboração, podem dirigir-se ao Serviço Municipal de Proteção
Civil (925 785 546) ou ao Gabinete de Apoio ao Agricultor (966 044 487).
Para os danos na atividade agropecuária, deverá preencher e submeter o formulário disponibilizado
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Abrir formulário
http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/especial/declaracoes_incendios_102017_drapc.php
Caso necessite de apoio no preenchimento ou esclarecimento de alguma dúvida, por favor contacte
uma das seguintes entidades:
Cooperativa Agrícola de Mangualde - 963 674 700
COAPE - 936 240 635
Adega Cooperativa de Mangualde - 232 623 845
COOPBEI - 232 618 310 / 966 137 531
Gabinete de Apoio ao Agricultor - 232 619 880 / 966 044 487
Mais se informa, que para os produtores agrícolas afetados pelos incêndios florestais de julho de 2017,
se encontram abertas candidaturas ao PDR 2020, nomeadamente a Operação 6.2.2 Restabelecimento do Potencial Produtivo (7º Concurso), aberto de 11 de outubro de 2017 às 00:00 a
30 de novembro de 2017 às 23:59. Para mais informação veja aqui.
[http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-daProducao/Medida-6-Gestao-do-Risco-e-Restabelecimento-do-Potencial-Produtivo/Acao-6.2-Prevencao-
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e-Restabelecimento-do-Potencial-Produtivo/Operacao-6.2.2-Restabelecimento-do-Potencial-Produtivo
]
Brevemente, será aberta uma candidatura ao PDR 2020 exclusivamente dedicada aos incêndios
florestais de outubro de 2017, para esta mesma Operação 6.2.2 - Restabelecimento do Potencial
Produtivo.
O Município de Mangualde, através do Gabinete de Apoio ao Agricultor irá facultar assistência técnica
na elaboração das candidaturas.
Independentemente dos procedimentos acima mencionados, a identificação dos lesados e respetiva
comunicação dos danos deve ser sempre reportada à Guarda Nacional Republicana (232 622 258).
Por:MM
20 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde foi desativado ao início da tarde de
hoje, disse à agência Lusa fonte da autarquia.
PUB
PUB
"Na sequência da avaliação feita pelas entidades da proteção civil, foi desativado o plano de
emergência, que se mantinha ativo sobretudo por causa da SONAE Indústria", explicou a mesma
fonte.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de
domingo, na sequência dos incêndios que atingiram aquele concelho do distrito de Viseu.
As chamas afetaram a unidade industrial da SONAE em Mangualde e, como a situação não se
encontrava totalmente resolvida, os agentes da proteção civil municipal decidiram manter o plano
ativo até hoje.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com
os presidentes de juntas.
Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos
causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".
COMENTÁRIOS
Sat, 21 Oct 2017 17:27:18 +0200
Lusa
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Produtores de mirtilos reúnem-se no 7º Encontro Nacional
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O 7º Encontro Nacional Produtores de Mirtilos realiza-se de 3 e 4 Novembro 2017, no Centro Paroquial
de Mangualde, contando com o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, na sessão de abertura.
O evento conta com o apoio do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e o
patrocínio do Santander Totta.
A VII Edição deste encontro é organizada pela COAPE - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de
Mangualde em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e apresenta o cartaz mais internacional
de sempre, com oradores vindos de Espanha, Itália e América do Norte.
Abordagens práticas
"Como já vem sendo hábito das edições anteriores, esta edição voltará a centrar o seu foco em
abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira. Serão abordadas problemáticas
associadas ao cultivo, comercialização e distribuição, não esquecendo nunca o estado da arte no
panorama mundial", refere fonte da organização.
A inscrição no evento (aqui) tem um preço por pessoa para os dois dias de 25 euros, com almoço
incluído no primeiro dia. O preço para estudante é de 10 euros.
Programa
3 de Novembro, sexta-feira
08:30 Recepção
09:00 Sessão de Abertura com:
- Presidente da COAPE, Rui Costa
- Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo
- Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos
09:30 Fertilização Convencional e Biológica - Bernadine C. Strik (Oregon State University - Estados
Unidos da América)
11:00 Coffee Break
11:15 Fertilização - David Alonso Muñoz (Compo Expert - Espanha)
11:45 Enraizantes/Aminoácidos - Alejandra González (Kimitec Espanha)
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12:15 Mirtilos em Portugal: Oportunidades e o papel do melhoramento - Olivier Coste (Fall Creek Espanha)
12:45 Almoço
14:15 Linhas de apoio a projectos agrícolas - Santander e Agrogarante
14:45 Panorama actual dos frutos vermelhos em Portugal - DRAPC
15:00 Mesa Redonda - Produtores de frutos vermelhos de várias regiões falam sobre as oportunidades
e desafios com que se deparam.
16:15 Coffee Break
16:30 Fitossanidade - Vanda Batista (DRAPCentro) e Gisela Chicau (DRAPNorte) Portugal
17:00 Cooperativismo - GianLuca Savini (Sant'Orsola Società Cooperativa Agricola - Itália) e Rui Costa
(COAPE - Portugal)
17:40 Encerramento
4 de Novembro, sábado
08:30 Recepção
09:00 A importância da certificação na comercialização da fruta - Maria João Ribeiro (QBeiras) e
António Mantas (Sativa)
09:30 Apresentação teórica de técnicas de poda em Mirtilos - Bernadine C. Strik
10:00 Aula prática de poda em diferentes variedades de Mirtilos - Bernadine C. Strik
12:00 Coffee Break
12:30 Encerramento
Agricultura e Mar Actual
Mon, 23 Oct 2017 09:36:09 +0200
CarlosCaldeira
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A Câmara de Mangualde apelou hoje ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os
incêndios do dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Incêndios: Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

23/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=528c8d9c

2017-10-23T19:49:26Z
A Câmara de Mangualde apelou hoje ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os
incêndios do dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Incêndios: Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa

Tipo Meio:
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Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

23/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=580559fb

2017-10-23 19:49
LusaHoje às 19:49, atualizado às 19:52FacebookTwitterPartilharComentar
A Câmara de Mangualde apelou hoje ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os
incêndios do dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
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Mangualde: João Azevedo quer reforçar lideranças

Tipo Meio:
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Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

23/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e53d2e50

O recém-eleito presidente da Câmara de Mangualde quer que o concelho que lidera seja uma "marca
de força"
NOTÍCIA PREMIUM, PARA ASSINANTES, EXCLUSIVA
2017-10-23 00:00:00+01:00
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RTP Online
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ac3f8b1

LUSA23 Out, 2017, 19:54 | País
A Câmara de Mangualde apelou hoje ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os
incêndios do dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
2017-10-23T19:54:10+01:00
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Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa

Tipo Meio:
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Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

23/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c44aca4b

País
23.10.2017 20h04
A Câmara de Mangualde apelou esta segunda-feira ao fim da doação de roupas, produtos de higiene
pessoal e utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas
após os incêndios do dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
Lusa
23.10.2017 20h04
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Incêndios: Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

23/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94eef064

A Câmara de Mangualde apelou hoje ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os
incêndios do dia 15 de outubro.
PUB
PUB
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as
autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma
mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.
COMENTÁRIOS
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Incêndios: Mangualde dispensa mais roupas e pede mobiliário

Tipo Meio:
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Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37bceb1c

2017-10-23T20:02:21
A Câmara de Mangualde apelou esta segunda-feira ao fim da doação de roupas, produtos de higiene
pessoal e utensílios de casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas
após os incêndios do dia 15 de outubro.

O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o município do distrito de Viseu aponta que
estão ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.

Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde (232619880,
ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não estão
reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.

O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
Câmara avisa que mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos continuam em falta. Mas já
há roupa e produtos de higiene de sobra
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A Câmara de Tondela apelou ao fim da doação de roupas,
já que a capacidade de armazenamento e distribuição está
esgotada e as quantidades são suficientes para dar resposta às necessidades da comunidade.

Destaque

Governo reforça combate
com mais 17 meios aéreos

Autoridade Nacional
de Protecção Civil alerta
para perigo de incêndios
DR

Incêndios Previsão de condições meteorológicas adversas, com subida da temperatura nos próximos dias, motivaram reforço do dispositivo de combate
JOSÉ ALBERTO LOPES

Subida das temperaturas e tempo seco constituem perigo

Ministério da Administração Interna autorizou reforço do dispositivo aéreo de combate aos incêndios

O dispositivo de combate aos
incêndios foi reforçado com
mais 17 meios aéreos, até final
de Outubro, por causa do risco
de fogo florestal, anunciou o
Ministério da Administração
Interna (MAI).
Em comunicado divulgado
no passado domingo, o MAI
explica que o Ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita, autorizou o reforço do
dispositivo aéreo de combate
aos incêndios com 17 meios
aéreos: 13 helicópteros ligeiros
e quatro aviões médios anfí-

bios. Este reforço significa
"praticamente uma duplicação
do dispositivo de meios aéreos
disponíveis até ao final de Outubro – de 18 para 35 –", num
investimento de cerca 1,4 milhões de euros, lê-se na nota
de imprensa.
Para os próximos dias haverá também um aumento de
meios de combate, de 660 elementos e 132 viaturas, e um reforço do patrulhamento por
parte das Forças Armadas,
com 86 equipas de patrulha
em todos os distritos do terri-

tório continental, em articulação com a GNR e a PSP.
A decisão do MAI é tomada
tendo em conta "a previsão de
condições meteorológicas adversas e o índice de risco de
incêndio florestal previstos
pelo Instituto Português do
Mar e da Atmosfera até ao final
do mês de Outubro, bem
como os níveis de alerta especial determinados pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil para os próximos dez
dias".
Aqueles 17 meios aéreos fi-

cam disponíveis para operar a
partir de ontem e até 31 de Outubro em Vila Real, Viseu,
Braga, Fafe, Alfândega da Fé,
Armamar, Águeda, Guarda,
Cernache, Proença-a-Nova,
Pernes, Portalegre, Ourique,
Grândola e Monchique.
O novo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o novo secretário de Estado da Protecção Civil, José
Artur Tavares Neves, tomaram
posse no sábado e visitaram
no domingo a Autoridade Nacional de Protecção Civil. |

Vouzela solicita donativos Mortágua anuncia linha de
para suprimir carências
apoio ao Gabinete de Crise
SOLIDARIEDADE O município de Vouzela, embora agradecendo, “a enorme onda de
solidariedade para com a população do concelho”, solicitou
na sua página da Internet o
cancelamento de donativos de
bens alimentares, de roupa (de
todo o tipo) e de calçado, considerando estarem supridas to-

das as necessidades nesse departamento, até nova reavaliação.
Neste momento, segundo a
autarquia de Vouzela, as carências são as seguintes: pasto e
ração para animais, artigos de
higiene pessoal, artigos de limpeza, materiais de construção
e electrodomésticos. |

SOLIDARIEDADE O município de Mortágua anunciou a
abertura da linha de apoio do
Gabinete de Crise, com os números 961209444 e 910090
147, destinada às vítimas dos
incêndios que se encontrem
em necessidade de bens essenciais, como vestuário, calçado,
roupa de cama, roupa de ba-

nho, bens alimentares, etc..
Este gabinete está disponível
para atendimento no edifício
da Câmara Municipal, no horário 09h00 / 12h30 - 14h00 /
20h00.
O Centro de Recursos, situado junto à Igreja Matriz, estará aberto até às 20h00 (incluindo no fim-de-semana). |

ALERTA A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)
emitiu um aviso à população,
tendo em conta a prevista subida das temperaturas nos próximos dias, um factor que,
aliado ao tempo quente e seco,
pode constituir perigo de incêndios florestais.
A ANPC, na sequência da informação disponibilizada pelo
Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), que prevê,
até ao final da semana, um período de tempo seco e subida
de temperatura, para valores
acima da média para esta época
do ano. Considera a ANPC que
“estão reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais na eventualidade
de se verificarem ignições do
material lenhoso, não obstante
a precipitação registada nos últimos dias, uma vez que o país
atravessa um já longo período
de seca e, além disso, existe
grande quantidade de material
combustível acumulado e suscetível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais”.
Nesse sentido, e face ao quadro meteorológico traçado e
aos efeitos expectáveis que dele
decorrem, a ANPC lançou um
conjunto de medidas de prevenção a adoptar, porque se
torna “imperioso adequar e
ajustar os comportamentos individuais ao risco de incêndio
florestal que irá vigorar ao
longo dos próximos dias, bem
como adoptar as medidas cautelares apropriadas com vista a
evitar ocorrências associadas a
incêndios rurais”.
A ANPC relembra que, de
acordo com as disposições le-

gais em vigor e fruto do prolongamento do período crítico
até 31 de Outubro, não é permitido: realizar queimadas de
fogueiras para recreio ou lazer
ou para confeção de alimentos;
utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados
a iluminação ou a confeção de
alimentos; queimar matos cortados e amontoados, bem como qualquer outro tipo de sobrantes de exploração; lançar
balões com mecha acesa ou
qualquer outro tipo de foguetes;
fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais
e vias de atravessamento ou circundantes; fumigar ou desinfestar apiários com utensílios
que não estejam equipados
com dispositivos de retenção
de faúlhas.
AANPC recorda, igualmente,
alguns dos cuidados especiais
a ter face às condições meteorológicas previstas, nomeadamente no que toca à realização
de trabalhos agrícolas e florestais: manter as máquinas e
equipamentos limpos de óleos
e poeiras; abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação; guardar todo o
cuidado com as faíscas aquando do seu manuseamento, evitando a sua utilização durante
os períodos de maior calor.
A ANPC sublinha, ainda, a
necessidade de todos adequarem os comportamentos e atitudes face à situação de perigo
de incêndio florestal que se irá
registar durante os próximos
dias, salientando a necessidade
de a população estar atenta,
previdente e prudente no uso
e fruição dos espaços rurais. |
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71 patrulhas de vigilância e dissuasão em 87 concelhos
Os militares vão efectuar, até quinta-feira, 71 patrulhas de vigilância e dissuasão
em 87 concelhos de 15 distritos do território continental, informou o Exército.
Estas patrulhas correspondem a uma “solicitação efetuada pela Proteção Civil”,
e vão envolver, “diariamente, 284 militares de 25 unidades do Exército”.

Destaque
VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS

O distrito de Viseu foi um dos mais fustigados pelos incêndios dos dias 15 e 16 de Outubro, tanto em área florestal ardida como em vítimas mortais. Os concelhos de Vouzela e de
Santa Comba Dão registaram o maior número de fatalidades da tragédia, mas Nelas, Carregal do Sal, Oliveira de Frades e Tondela também lamentaram a perda de vidas.

SANTA COMBA DÃO

Jaime Neves Pereira
58 anos
Alvarim
Era natural de Alvarim e residente em Santa Comba Dão.
Era casado com Maria Augusta Pereira. Segundo foi
possível apurar era funcionário de um lar. Terá sido um
dos feridos dos incêndios,
transferido para Viseu, que
acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos. O funeral realizou-se na passada
quarta-feira para o cemitério
de São Joaninho.

Virgílio e Ermelinda
São Joaninho
Virgílio e Ermelinda, casal
que faleceu em São Joaninho, Santa Comba Dão. O casal vivia em Setúbal mas estava de visita à aldeia natal.
Este casal foi apanhado pelas
chamas na estrada, dentro da
viatura.

das da Felgueira, Nelas. Terá
tentado fugir do incêndio de
mota mas foi apanhado pelas
chamas. Foi encontrado carbonizado. O funeral realizouse na passada quarta-feira
para o cemitério de Caldas da
Felgueira.

CARREGAL DO SAL
António de Jesus
76 anos
Papízios

Manuel Ferreira de Matos
76 anos
São Joaninho
Carteiro reformado, era natural de São Joaninho, em
Santa Comba Dão e residente
na mesma localidade. O funeral realizou-se na passada
sexta-feira para o cemitério
de São Joaninho.

António de Jesus, 76 anos.
Era residente em Papízios,
Carregal do Sal. Terá saído de
casa de mota para tentar perceber a proximidade das chamas. Caiu e acabou por ser
apanhado pelo fogo.

Era natural de São Jorge, São
Joaninho, em Santa Comba
Dão e residente na mesma localidade. Não terá resistido às
chamas. O funeral realizouse na passada quarta-feira
para o cemitério de São Joaninho.

Álvaro Ferreira da Cal
78 anos
Pinheiro de Lafões

João Paulo Fonseca
da Luz
50 anos
Caldas da Felgueira
Era natural de Canas de Senhorim e residente em Cal-

Abílio Rodrigues Moita
83 anos
Covelo
Faleceu em Covelo, a dois
quilómetros de Ventosa, na
sua residência, onde morava
sozinho. As chamas invadiram a sua casa quando este
se encontrava a dormir.

Era natural de Porto Ferreiro,
Pinheiro de Lafões, em Oliveira de Frades. Terá perdido
a vida num pinhal a tentar
salvar animais. O funeral realizou-se na passada sextafeira para o cemitério de Sejães.

Ventosa, este casal perdeu a
vida num barracão, do qual
eram proprietários, quando
as chamas o atingiram e estes
não conseguiram fugir a
tempo.
Arminda Jesus Lourenço
77 anos
Queirã
Irmã de Fernando Lourenço,
igualmente residente em Vila
Nova, Ventosa, faleceu com o
casal acima mencionado, nas
mesmas circunstâncias.

Jorge Manuel
Marques do Vale
51 anos
Queirã

OLIVEIRA DE FRADES

NELAS

José Ferreira
76 anos
São Jorge, São Joaninho

VOUZELA

O funeral realizou-se na passada sexta-feira para o cemitério de Queirã. Casado com
Maria Natércia do Vale, era
emigrante no Luxemburgo.
Obrigado a sair da sua quinta
em Queirã, tentou chegar a
Igarei de carro, quando desmaiou ao volante, devido ao
fumo dos incêndios, e bateu
com o carro. Tentou fugir a
pé, mas foi apanhado pelas
chamas. O seu corpo foi encontrado perto do carro.
Fernando e
Laurinda Lourenço
71 e 65 an0s
Ventosa
Moradores em Vila Nova,

Maria de Rosa de Jesus
93 anos
Ventosa
Moradora em Vila Nova,
Ventosa, faleceu quando
tentava fugir das chamas. O
seu corpo foi encontrado na
via pública, totalmente carbonizado.

66 anos
Sabugosa
Era natural de Sabugosa e residente em Póvoa de Arcediago, Tondela. Não morreu
carbonizado nem por inalação de fumos. Ao ver o fogo
chegar próximo da sua casa
sofreu um enfarte. A Protecção Civil incluiu-o na lista de
mortos no incêndio. O funeral realizou-se na passada
terça-feira para o cemitério
de Canas de Santa Maria.

Hermínio Lopes
64 anos
Tonda
Era residente em Póvoa do
Rodrigo Alves, Tonda, em
Tondela. Terá falecido devido
a problemas de saúde agravados pelos incêndios. O funeral realizou-se na passada
sexta-feira para o cemitério
de Póvoa de Rodrigo Alves.

TONDELA
Hermínio
Cerca de 70 anos
Lajeosa do Dão

Joaquim Correia Marques
da Costa

Era residente em Saldonas,
Lajeosa do Dão, em Tondela.
Era pastor e morreu no meio
de um terreno, possivelmente
a tentar fugir das chamas.

Mangualde suspende doação de roupas e utensílios
SOLIDARIEDADE A Câmara
de Mangualde apelou ontem
ao fim da doação de roupas,
produtos de higiene pessoal e
utensílios de casa, porque os
bens doados são suficientes
para as necessidades identificadas após os incêndios do dia
15 de Outubro.
"O Município de Mangualde
apela à suspensão de doações
dos seguintes bens: roupas de
cama, atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de
quarto, produtos de higiene

pessoal e utensílios de casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lêse numa nota publicada na página oficial da rede social ‘Facebook'.
Apesar de estas necessidades
estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta
que estão ainda em falta mobiliário, electrodomésticos e
equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é
necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde ( pelo telefone número

Município informou que estão colmatadas necessidades básicas

232619880, ou pelo mail ssocial@cmmangualde.pt) e efectuar uma inscrição, uma vez
que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega
dos bens só poderá acontecer
após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam
outras necessidades sociais,
voltará a ser feita nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde
agradece a todos(a)s que pres-

taram apoio e socorro às nossas populações revelando um
forte espírito de entreajuda e
solidariedade", conclui.
As centenas de incêndios
que deflagraram no dia 15, o
pior dia de fogos do ano, provocaram 44 mortos e cerca de
70 feridos, mais de uma dezena
dos quais graves. Esta é a segunda situação mais grave de
incêndios depois de Pedrógão
Grande, em Junho deste ano,
que provocou 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. |

Página 304

ID: 71877576

24-10-2017
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PJ DETEVE
GRUPO QUE
ROUBAVA
FRANCESES

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Detido, em Viseu, grupo de sequestradores e
burlões já com antecedentes em França por aliciar,
burlar e maltratar cidadãos franceses Página 24

Municípios definem
prioridades e choram vítimas
Incêndios | P3 e 4

Homem detido
por fazer queima
e incendiar casa

Jovem de Sátão marca
encontro nas redes
sociais e é assaltado

Viseu | P9

Santa Maria da Feira | P11

Autarcas tomam
posse em Armamar
e Castro Daire

Terminam hoje
inscrições para 2.º
Viseu Trail Running

Autárquicas | P12 e 13

Evento solidário | P19

Autarca critical
“centralismol
esclerosado”
Almeida Henriques crítico na tomada de posse, em Viseu Páginas 6 e 7
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Semana da Igualdade
em Mangualde
ACTIVIDADES Com o objectivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra hoje, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos, que vão decorrer ao longo
desta semana.

Hoje, a peça ‘Mariana num
Mundo Igual’ sobe ao palco do
Auditório da Biblioteca Municipal, às 15h00.
Durante toda a semana pode
ainda ser visitada, na Biblioteca
Municipal a exposição ‘A igualdade vista pelas crianças’. |
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Mangualde Não é
preciso mais roupa

e A Câmara de Mangualde
apelou ontem ao fim da doação de roupas, produtos de
higiene pessoal e utensílios
de casa, porque os bens doados são suficientes para as
necessidades identificadas. O
Município aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
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Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

24/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13d8f10

Estão ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos
A Câmara de Mangualde apela ao fim da doação de roupas, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa, porque os bens doados são suficientes para as necessidades identificadas após os incêndios do
dia 15 de outubro.
"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama,
atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de
casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social
'Facebook'.
Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão
ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.
"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não
estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.
Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita
nova divulgação junto da população.
"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações
revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.
2017-10-24 10:15:00+01:00
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FEIRA DOS SANTOS: O PONTO DE ENCONTRO DA TRADIÇÃO E DA MODERNIDADE

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

24/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e8e4137b

Animação, cultura e tradição juntam-se em Mangualde para mais uma edição única
A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
novembro (de sexta-feira a domingo), em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objetivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projeção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social. O programa inclui
iniciativas relacionadas com vários setores de atividade, característicos do município.
Durante os três dias, o Largo Dr. Couto vai acolher a Mostra de Freguesias de Mangualde, a exposição
Mangualde Regional, a XII Mostra de Artesanato Nacional - Manguald'Arte e o espaço de recordação
fotográfico "Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!". A Feira dos Santos à Mesa vai deliciar os
apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui enchidos da região,
rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da
serra e vinho do Dão, disponível nos restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo).
Os apreciadores de vinho também vão poder degustar os produtos locais no Dão Wine Party, no dia 4,
e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e 5, duas iniciativas que reúnem os produtores de vinho da
autarquia no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de
Mangualde. Já nos dias 4 e 5, o Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado vai receber showcookings
pelos Chefs Hélio Loureiro, Lígia Santos e Paulo Cardoso com produtos locais, na iniciativa "Santos da
Casa Fazem Milagres".
Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias
agrícolas e será divulgada a fauna selvagem da região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim de semana, a Rua 1.º de Maio vai ser o centro da Mangualde Motor, uma
exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen (também presente na Rua Dr.
José Marques). Terá lugar ainda a Mangualde Transporte - ANTRAM, uma exposição de algumas
marcas e modelos de camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido empresarial do
concelho.
Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e no Largo Dr. Couto, e ainda animação de rua nas várias artérias da cidade,
através da Animangualde.
A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, às 19:30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado.
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Programa
Dia 3 (sexta-feira)
ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DOS SANTOS 2017
19:30 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Dias 3 e 4 (sexta-feira e sábado)
ENCONTRO NACIONAL PRODUTORES DE MIRTILOS
Complexo Paroquial de Mangualde
Programa em www.encontronacionalmirtilos.pt
Dias 3, 4 e 5 (sexta-feira, sábado e domingo)
MOSTRA DE FREGUESIAS DE MANGUALDE
Largo Dr. Couto
Promoção local das freguesias do concelho
&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
MANGUALDE REGIONAL
Largo Dr. Couto (Rotunda)
Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde
&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
MANGUALD'ARTE | XII Mostra de Artesanato Nacional
Largo Dr. Couto
Exposição e venda de artesanato nacional
&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
FEIRA DOS SANTOS À MESA
Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
&gt; Restaurante "O Valério"
Rua Combatentes da Grande Guerra, n.º 48, 3530-278 Mangualde
Latitude: 40°36'26.21?N / Longitude: 7°45'46.03?W
232 611 955
&gt; Restaurante "Gestur"
Avenida Montes Hermínios, n.º 136, Quinta Da Tapada - Cubos, 3530-116 Mangualde
Latitude: 40°35'27.58?"N / Longitude - 7°45'49.06?W
232 622 325
&gt; Hotel Senhora Do Castelo
Apartado 4, 3534-909 Mangualde
Latitude: 40°36'40.67?N / Longitude: 7°44'38.89?W
232 619 950
&gt; Restaurante "Cruzeiro"
Fornos De Maceira Dão, 3530-070 Mangualde
Latitude: 40º37'19.60 "N / Longitude: 7º48'6.77 "W
232 623 294
&gt; Restaurante Mota
Rua Luís De Camões, n.º 14 r/ch, 3530-214 Mangualde
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Latitude: 40°36'12.0?N / Longitude: 7°45'12.5?W
232 099 191
&gt; Restaurante "Casa Do Ermitão"
Rua Santa Maria Do Castelo, 3530-238 Mangualde
Latitude: 40°36'45.7? / Longitude: 7°44'37.9?W
232 071 238
&gt; Hotel Cruz Da Mata
Cruz Da Mata, 3530-154 Mangualde
Latitude: 40°36'18.29?N / Longitude: 7°46'30.56?W
232 619 560
&gt; Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos"
Rua 25 De Abril, n.º 91, 3530-140 Mangualde
Latitude: 40°36'14.93?N / Longitude: 7°45'31.65?W
232 612 950
&gt; Restaurante "Cascata De Pedra"
Rua Fernão De Magalhães, n.º 14, 3530-260 Mangualde
Latitude: 40°36'58.83?N / Longitude: 7°45'36.17?W
232 621 311
&gt; Restaurante "Cantinho Dos Petiscos"
Avenida Da Liberdade, n.º 18, 3530-113 Mangualde
Latitude: 40°36'18.27?N / Longitude: 7°45'47.08?W
232 282 051
&gt; Restaurante "Kerú"
Estrada Nacional 234, Pinheiro De Baixo, n.º 33, 3530-241 Mangualde
Latitude: 40°35'9.30?N / Longitude: 7°48'13.10?W
232 610 215
&gt; Restaurante "Chafariz Beirão"
Rua Papa João Paulo II, n.º 31, 3530-191 Mangualde
Latitude: 40°36'21.21?N / Longitude: 7°45'33.55?W
232 623 720
&gt; "Café-Restaurante Marisqueira São João"
Rua Álvaro Gil Cabral, Bairro São João, 3530-145 Mangualde
Latitude: 40°36'22.53?N / Longitude: 7°46'30.87?W
232 283 099
&gt; Restaurante O Telheiro
Estrada Nacional 16, n.º 5, 3530-075 Tabosa
Latitude: 40°37'08.8?N / Longitude: 7°47'51.1?W
232 623 146
&gt; Restaurante "Aldeão"
Quinta Do Salgueiro, EN 234, 3530-259 Mangualde
Latitude: 40°36'2.53?N / Longitude: 7°47'28.26?W
232 613 571
Ementa regional dedicada à Feira dos Santos:
&gt; Enchidos da região
&gt; Rojões à Moda de Mangualde
&gt; Febras à Feira dos Santos
&gt; Requeijão com doce de abóbora
&gt; Queijo da Serra
&gt; Vinho do Dão
ESPAÇO RECORDAÇÃO FOTOGRÁFICO | Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
Largo Dr. Couto
Dia 4 (sábado)
DÃO WINE PARTY
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22:00 - 01:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais
&gt; Barman Show Cooktails
&gt; Concerto Capitão Mondego (Músicas dos Anos 60/70/80)
Dias 4 e 5 (sábado e domingo)
SANTOS DA CASA FAZEM MILAGRES
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Showcookings (degustação de produtos locais)
&gt; Dia 4
11:30 | Chef Paulo Cardoso
14:00 | Chef Hélio Loureiro
17:00 | Chef Hélio Loureiro
&gt; Dia 5
11:30 | Chef Paulo Cardoso
14:00 | Chef Lígia Santos
16:00 | Chef Lígia Santos
IV EXPOVINHOS MANGUALDE
09:00 - 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Produtores de Vinho do Dão de Mangualde
AGROMANGUALDE
09:00 - 20:00 | Quinta Alpoim
Exposição de máquinas e alfaias agrícolas
Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região
CERVAS / Associação Aldeia
09:00 - 20:00 | Quinta Alpoim
Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região
&gt; 19:00 | Devolução à Natureza de um animal recuperado
MANGUALDE MOTOR
09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio e Rua Dr. José Marques
Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen
MANGUALDE INDÚSTRIA
09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio
Exposição do tecido empresarial do concelho
MANGUALDE TRANSPORTE - ANTRAM
09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio
Exposição de algumas marcas e modelos de camiões
ARTES & OFÍCIOS
09:00 - 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto
Pintura ao ar livre
ANIMANGUALDE
Várias artérias da cidade
Animação de rua nas várias artérias da cidade
&gt; Dia 4
09:30 | Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)
14:30 | Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
15:00 | GMS - Grupo de Música e Som (Rua 1.º de Maio)
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&gt; Dia 5
09:00 | Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
14:00 | Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)
&gt; Dias 4 e 5 (todo o dia)
Art & Manhã (todas as artérias da feira)
Concertinas (todas as artérias da feira)
HBA Evantur - Animação para Crianças (todas as artérias da feira)
Cantares ao Desafio (Praça da Restauração - Mercado Municipal)
Out 24 2017
editor
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Feira dos Santos decorre durante três dias no centro de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Aveiro Online

Data Publicação:

25/10/2017

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/25266

A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projecção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Feira dos Santos decorre durante três dias no centro de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Coimbra Online

Data Publicação:

25/10/2017

URL: http://www.diariocoimbra.pt/noticia/25266

A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais. Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos da Feira dos
Santos, que todos os anos procura renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projecção
nacional, pensada para os mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e
social.
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Feira dos Santos decorre durante três dias no centro de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Leiria Online

Data Publicação:

25/10/2017

URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/25266

A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projecção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Ardeu o "pulmão" florestal
do concelho de Mangualde
Freguesia de Espinho Destruição de cerca de 8o% da mancha florestal da freguesia deixou uma pessoa desalojada e causou enormes prejuízos materiais
José Alberto Lopes
Os incêndios de 15 de Outubro
também marcaram o concelho
de Mangualde, tendo as chamas chegado praticamente às
'portas' da cidade, muito perto
da Adega Cooperativa de Mangualde, destruindo a estação de
comboios, parte da Mata dos
Condes, alastrando às freguesias de Quintela de Azurara, Cunha Baixa e (lãs de Tavares.
A freguesia de Espinho, vulgarmente apelidada de "pulmão do concelho" pelos seus
habitantes, foi a mais atingida,
com a marcha impiedosa das
labaredas a percorrer as seis
povoações da freguesia - Gandufe, Outeiro de Espinho, Água
Levada, Espinho, Póvoa de Espinho e Vila Nova de Espinho destruindo cerca de 80% da
sua mancha florestal. Sendo
uma zona de pastorícia e de
agricultura, muitos perderam
os seus animais, pastos e colheitas, tudo aquilo que amealharam durante meses de trabalho. Os prejuízos alastram
ainda à vinha e à olivicultura,
com 14 hectares ardidos e milhares de oliveiras queimadas.

Empresa de Póvoa de Espinho registou avultados prejuízos, com 60o viaturas de sucata queimadas
gumas zonas e proteger alguns

bens que tenho fora de casa
Mas chegou um ponto e "chifiquei", já não pude fazer mais
nada, referiu Jerónimo Santos,
que regressou à sua terra no
dia seguinte, para constatar a
total destruição da mesma "O
tecto desabou, as paredes caíram, a casa e o seu interior ardeu por completo. Fiquei sem
nada, roupa, electrodomésticos, louças antigas, que os
Desalojado em Vila Nova
meus pais me deixaram e que
Em Vila Nova de Espinho, pa- considerava uma relíquia senredes meias com o concelho timental, os arquivos com a dode Nelas e a freguesia de Vila cumentação dos terrenos, dos
Ruiva, uma pessoa ficou desa- seguros, do tractor, o cartão do
lojada Jerónimo Pereira dos gasóleo agrícola e até sem diSantos, de 66 anos, morador nheiro fiquei, da minha pensão
na Rua da Fonte, onde o fogo de reinserção social", desabaconsumiu mais casas, embora fou. Jerónimo Santos nem condevolutas, viu a sua habitação segue quantificar o valor das
colapsar perante a força das perdas que teve, mas tem conschamas. Enquanto ajudava os ciência de que "as coisas nunca
outros habitantes da povoação voltarão a ser as mesmas".
a combater o fogo, tanto na sua
Jerónimo Santos está agora
casa como nas demais, des- a viver em casa do irmão, na
maiou e foi levado pelo 1NEM mesma aldeia, uma situação
para o hospital de Viseu. "Sem- provisória, até porque quer repre sofri de problemas respi- gressar "o mais depressa posratórios e a inalação daquele sível" à sua casa O seu profumo todo que nos rodeava cesso já deu entrada na Câimpediu-me de continuara de- mara Municipal de Mangualde,
fender a minha habitação, mas juntamente com o levantaainda consegui encharcar al- mento dos prejuízos, encon-

trando-se nesta altura à espera
"que me resolvam este grande
problema". A Junta de Freguesia de Espinho está a direccionar todos os donativos recebidos para Jerónimo Santos, o
único caso de desalojamento
do concelho de Mangualde,
tendo já reunido mobiliário,
roupas e electrodomésticos.

Quando lhe foi permitido regressar, verificou que o seu parque de sucata, com cerca de
600 viaturas, se encontrava totalmente queimado, causandolhe prejuízos "de mais de um
milhão de euros". Ainda chegou a tempo de defender a sua
habitação e o edificio onde estão os escritórios e as oficinas
da empresa "Passámos um
Prejuízos de mais de
verdadeiro inferno naquele doum milhão de euros
mingo. Mas se não nos tivesEm Povoa de Espinho, o fogo sem tirado daqui, nós não deiapanhou desprevenidos os lo- xaríamos arder nada, nem um
cais, que de imediato se colo- parafuso. Mas, felizmente, aincaram no terreno para comba- da regressámos a tempo, se
ter as chamas. António Manuel, não tinha ardido tudo", lamenproprietário de um estabeleci- tou, adiantando que os bommento de comércio de auto- beiros só apareceram no final,
móveis, revelou que, enquanto praticamente no rescaldo, porcombatia o incêndio, foi aler- que os populares "conseguitado pelos bombeiros para ram dominar as chamas, com
evacuar o local, porque, se- máquinas de rasto, retroescagundo lhe transmitiram, "a em- vadoras e cistemas com água,
presa S1AF; localizada a alguns e proteger as suas casas e os
quilómetros de Póvoa de Es- seus bens", concluiu.
pinho, em Água Levada, corria
O "pulmão" do concelho de
o forte risco de explodir, porque Mangualde foi seriamente atinse encontrava a arder". Os po- gido pelas chamas. Mas a chapulares tiveram de abandonar ma da solidariedade continua
as suas casas e António Manuel bem acesa nos corações das
deixou a sua habitação, que se gentes de Mangualde, que saencontra mesmo ao lado do bem que é tempo de "arregaçar
seu estabelecimento, à mercê as mangas" e trabalhar para
das chamas.
voltar a ganhar esse estatuto.
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Feira dos Santos decorre
durante três dias no
centro de Mangualde
Novembro Tradição e modernidade cruzam-se em mais uma edição da Feira
dos Santos, que se realiza nos dias 3, 4 e 5 de Novembro
A cidade de Mangualde volta
a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe
milhares de pessoas. Durante
três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais.
O evento realiza-se nos dias 3,
4 e 5 de Novembro, em vários
locais.
Reforçar a identidade do
concelho é um dos objectivos
da Feira dos Santos, que todos
os anos procura renovar-se.
Trata-se de uma feira cosmopolita e de projecção nacional,
pensada para os mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social.
O programa inclui iniciativas
relacionadas com vários sectores de actividade, característicos do município. Durante os
três dias, o Largo Dr. Couto vai
acolher a Mostra de Freguesias
de Mangualde, a exposição
Mangualde Regional, a XII
Mostra de Artesanato Nacional
- Manguald´Arte e o espaço de
recordação fotográfico 'Eu estou na Feira dos Santos de
Mangualde!'.
A Feira dos Santos à Mesa
vai deliciar os apreciadores da
comida regional com uma
ementa alusiva à iniciativa, que
inclui enchidos da região, ro-

Feira dos Santos tem atraído cada vez mais pessoas de ano para ano

jões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora,
queijo da serra e vinho do Dão,
disponível nos restaurantes
aderentes (identificados com
selo alusivo).
Os apreciadores de vinho
também vão poder degustar
os produtos locais no Dão
Wine Party, no dia 4, e no IV
Expovinhos Mangualde, nos
dias 4 e 5, duas iniciativas que
reúnem os produtores de vinho da autarquia no Mercado
Municipal Dr. Diamantino Furtado.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos

dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de Mangualde. Já nos
dias 4 e 5, o Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado vai
receber showcookings pelos
chefs Hélio Loureiro, Lígia
Santos e Paulo Cardoso com
produtos locais, na iniciativa
'Santos da Casa Fazem Milagres'.
Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias agrícolas e será
divulgada a fauna selvagem da
região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim-de-semana, a Rua 1.º de Maio vai ser

o centro da Mangualde Motor,
uma exposição de veículos de
várias marcas. Terá lugar ainda
a Mangualde Transporte – ANTRAM, uma exposição de algumas marcas e modelos de
camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido
empresarial do concelho.
Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre
nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal e no Largo Dr. Couto, e
ainda animação de rua nas várias artérias da cidade, através
da Animangualde. A abertura
oficial do evento está marcada
para dia 3, às 19h30, no Mercado Municipal. |
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Turismo do Centro faz levantamento
dos prejuízos provocados pelos incêndios
Chamas afectaram 59 concelhos | P2

Meio: Imprensa

6

Mangualde prepara-se para três
dias de Feira dos Santos Em Novembro | P8

PSP DETEVE SUSPEITOS DE
TRÁFICO DE DROGA EM VISEU
Indivíduos, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, estavam a ser investigados há vários meses por supeita
de introduzirem droga na cidade Página 5
JOSÉ ALBERTO LOPES

Autarcas de Sátão
foram ontem
empossados
Autárquicas | P10

Águas do Planalto
estuda formas
de ajudar clientes

Histórias de dor
e de perda

Incêndios | P9

Jogo “rende” 16 mil
euros para vítimas
de incêndios
Em Tondela | P24

Hoje
com o
seu jornal

Jerónimo Santos perdeu a casa onde morava. Próximo, parque com 600 carros ardeu completamente P 2 e 3

Página 320

A321

Feira dos Santos decorre durante três dias no centro de Mangualde
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A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projecção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Feira dos Santos anima Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
25 de Outubro de 2017
78 Views
A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
novembro (de sexta-feira a domingo), em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objetivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projeção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social. O programa inclui
iniciativas relacionadas com vários setores de atividade, característicos do município.
Durante os três dias, o Largo Dr. Couto vai acolher a Mostra de Freguesias de Mangualde, a exposição
Mangualde Regional, a XII Mostra de Artesanato Nacional - Manguald'Arte e o espaço de recordação
fotográfico "Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!". A Feira dos Santos à Mesa vai deliciar os
apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui enchidos da região,
rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da
serra e vinho do Dão, disponível nos restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo).
Os apreciadores de vinho também vão poder degustar os produtos locais no Dão Wine Party, no dia 4,
e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e 5, duas iniciativas que reúnem os produtores de vinho da
autarquia no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de
Mangualde. Já nos dias 4 e 5, o Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado vai receber showcookings
pelos Chefs Hélio Loureiro, Lígia Santos e Paulo Cardoso com produtos locais, na iniciativa "Santos da
Casa Fazem Milagres".
Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias
agrícolas e será divulgada a fauna selvagem da região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim de semana, a Rua 1.º de Maio vai ser o centro da Mangualde Motor, uma
exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen (também presente na Rua Dr.
José Marques). Terá lugar ainda a Mangualde Transporte - ANTRAM, uma exposição de algumas
marcas e modelos de camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido empresarial do
concelho.
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Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e no Largo Dr. Couto, e ainda animação de rua nas várias artérias da cidade,
através da Animangualde.
A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, às 19:30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado.
Programa
Dia 3 (sexta-feira)
ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DOS SANTOS 2017
19:30 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Dias 3 e 4 (sexta-feira e sábado)
ENCONTRO NACIONAL PRODUTORES DE MIRTILOS
Complexo Paroquial de Mangualde
Programa em www.encontronacionalmirtilos.pt
Dias 3, 4 e 5 (sexta-feira, sábado e domingo)
MOSTRA DE FREGUESIAS DE MANGUALDE
Largo Dr. Couto
Promoção local das freguesias do concelho
&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
MANGUALDE REGIONAL
Largo Dr. Couto (Rotunda)
Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde
&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
MANGUALD'ARTE | XII Mostra de Artesanato Nacional
Largo Dr. Couto
Exposição e venda de artesanato nacional
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&gt; Dia 3 | 15:00 - 20:00
&gt; Dia 4 | 09:00 - 20:00
&gt; Dia 5 | 09:00 - 20:00
FEIRA DOS SANTOS À MESA
Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
&gt; Restaurante "O Valério"
Rua Combatentes da Grande Guerra, n.º 48, 3530-278 Mangualde
Latitude: 40°36'26.21?N / Longitude: 7°45'46.03?W
232 611 955
&gt; Restaurante "Gestur"
Avenida Montes Hermínios, n.º 136, Quinta Da Tapada - Cubos, 3530-116 Mangualde
Latitude: 40°35'27.58?"N / Longitude - 7°45'49.06?W
232 622 325
&gt; Hotel Senhora Do Castelo
Apartado 4, 3534-909 Mangualde
Latitude: 40°36'40.67?N / Longitude: 7°44'38.89?W
232 619 950
&gt; Restaurante "Cruzeiro"
Fornos De Maceira Dão, 3530-070 Mangualde
Latitude: 40º37'19.60 "N / Longitude: 7º48'6.77 "W
232 623 294
&gt; Restaurante Mota
Rua Luís De Camões, n.º 14 r/ch, 3530-214 Mangualde
Latitude: 40°36'12.0?N / Longitude: 7°45'12.5?W
232 099 191
&gt; Restaurante "Casa Do Ermitão"
Rua Santa Maria Do Castelo, 3530-238 Mangualde
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Latitude: 40°36'45.7? / Longitude: 7°44'37.9?W
232 071 238
&gt; Hotel Cruz Da Mata
Cruz Da Mata, 3530-154 Mangualde
Latitude: 40°36'18.29?N / Longitude: 7°46'30.56?W
232 619 560
&gt; Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos"
Rua 25 De Abril, n.º 91, 3530-140 Mangualde
Latitude: 40°36'14.93?N / Longitude: 7°45'31.65?W
232 612 950
&gt; Restaurante "Cascata De Pedra"
Rua Fernão De Magalhães, n.º 14, 3530-260 Mangualde
Latitude: 40°36'58.83?N / Longitude: 7°45'36.17?W
232 621 311
&gt; Restaurante "Cantinho Dos Petiscos"
Avenida Da Liberdade, n.º 18, 3530-113 Mangualde
Latitude: 40°36'18.27?N / Longitude: 7°45'47.08?W
232 282 051
&gt; Restaurante "Kerú"
Estrada Nacional 234, Pinheiro De Baixo, n.º 33, 3530-241 Mangualde
Latitude: 40°35'9.30?N / Longitude: 7°48'13.10?W
232 610 215
&gt; Restaurante "Chafariz Beirão"
Rua Papa João Paulo II, n.º 31, 3530-191 Mangualde
Latitude: 40°36'21.21?N / Longitude: 7°45'33.55?W
232 623 720
&gt; "Café-Restaurante Marisqueira São João"
Rua Álvaro Gil Cabral, Bairro São João, 3530-145 Mangualde

Página 325

Latitude: 40°36'22.53?N / Longitude: 7°46'30.87?W
232 283 099
&gt; Restaurante O Telheiro
Estrada Nacional 16, n.º 5, 3530-075 Tabosa
Latitude: 40°37'08.8?N / Longitude: 7°47'51.1?W
232 623 146
&gt; Restaurante "Aldeão"
Quinta Do Salgueiro, EN 234, 3530-259 Mangualde
Latitude: 40°36'2.53?N / Longitude: 7°47'28.26?W
232 613 571
Ementa regional dedicada à Feira dos Santos:
&gt; Enchidos da região
&gt; Rojões à Moda de Mangualde
&gt; Febras à Feira dos Santos
&gt; Requeijão com doce de abóbora
&gt; Queijo da Serra
&gt; Vinho do Dão
ESPAÇO RECORDAÇÃO FOTOGRÁFICO | Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
Largo Dr. Couto
Dia 4 (sábado)
DÃO WINE PARTY
22:00 - 01:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais
&gt; Barman Show Cooktails
&gt; Concerto Capitão Mondego (Músicas dos Anos 60/70/80)
Dias 4 e 5 (sábado e domingo)
SANTOS DA CASA FAZEM MILAGRES
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Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Showcookings (degustação de produtos locais)
&gt; Dia 4
11:30 | Chef Paulo Cardoso
14:00 | Chef Hélio Loureiro
17:00 | Chef Hélio Loureiro
&gt; Dia 5
11:30 | Chef Paulo Cardoso
14:00 | Chef Lígia Santos
16:00 | Chef Lígia Santos
IV EXPOVINHOS MANGUALDE
09:00 - 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
Produtores de Vinho do Dão de Mangualde
AGROMANGUALDE
09:00 - 20:00 | Quinta Alpoim
Exposição de máquinas e alfaias agrícolas
Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região
CERVAS / Associação Aldeia
09:00 - 20:00 | Quinta Alpoim
Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região
&gt; 19:00 | Devolução à Natureza de um animal recuperado
MANGUALDE MOTOR
09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio e Rua Dr. José Marques
Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen
MANGUALDE INDÚSTRIA
09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio
Exposição do tecido empresarial do concelho
MANGUALDE TRANSPORTE - ANTRAM
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09:00 - 20:00 | Rua 1.º de Maio
Exposição de algumas marcas e modelos de camiões
ARTES & OFÍCIOS
09:00 - 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto
Pintura ao ar livre
ANIMANGUALDE
Várias artérias da cidade
Animação de rua nas várias artérias da cidade
&gt; Dia 4
09:30 | Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)
14:30 | Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
15:00 | GMS - Grupo de Música e Som (Rua 1.º de Maio)
&gt; Dia 5
09:00 | Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
14:00 | Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)
&gt; Dias 4 e 5 (todo o dia)
Art & Manhã (todas as artérias da feira)
Concertinas (todas as artérias da feira)
HBA Evantur - Animação para Crianças (todas as artérias da feira)
Cantares ao Desafio (Praça da Restauração - Mercado Municipal)
25 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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Regiões
MANGUALDE: Tradição e modernidade na Feira dos Santos
Por Susana Amaral - Outubro 25, 2017 0 1
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Dias 3, 4 e 5 de novembro
FEIRA DOS SANTOS: O PONTO DE ENCONTRO DA TRADIÇÃO E DA MODERNIDADE
Animação, cultura e tradição juntam-se em Mangualde para mais uma edição única
A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa
iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
novembro (de sexta-feira a domingo), em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objetivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura
renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projeção nacional, pensada para os
mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social. O programa inclui
iniciativas relacionadas com vários setores de atividade, característicos do município.
Durante os três dias, o Largo Dr. Couto vai acolher a Mostra de Freguesias de Mangualde, a exposição
Mangualde Regional, a XII Mostra de Artesanato Nacional - Manguald'Arte e o espaço de recordação
fotográfico "Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!". A Feira dos Santos à Mesa vai deliciar os
apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui enchidos da região,
rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da
serra e vinho do Dão, disponível nos restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo).
Os apreciadores de vinho também vão poder degustar os produtos locais no Dão Wine Party, no dia 4,
e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e 5, duas iniciativas que reúnem os produtores de vinho da
autarquia no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de
Mangualde. Já nos dias 4 e 5, o Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado vai receber showcookings
pelos Chefs Hélio Loureiro, Lígia Santos e Paulo Cardoso com produtos locais, na iniciativa "Santos da
Casa Fazem Milagres".
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Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias
agrícolas e será divulgada a fauna selvagem da região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim de semana, a Rua 1.º de Maio vai ser o centro da Mangualde Motor, uma
exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen (também presente na Rua Dr.
José Marques). Terá lugar ainda a Mangualde Transporte - ANTRAM, uma exposição de algumas
marcas e modelos de camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido empresarial do
concelho.
Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e no Largo Dr. Couto, e ainda animação de rua nas várias artérias da cidade,
através da Animangualde.
A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, às 19:30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado.
TAGSFeira dos SantosMangualdeúltimas
COMPARTILHAR
Facebook
Twitter
tweet Artigo anteriorSURF: Quartos-de-final definidos no Curl Pro Portugal Susana Amaral
Outubro 25, 2017
Susana Amaral
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Feira dos Santos durante
três dias em Mangualde
Viseu Tradição e modernidade cruzam-se em mais uma edição do evento
que se realiza nos próximos dias 3, 4 e 5 de Novembro
Durante três dias, a Feira dos
Santos, em Mangualde, retrata
a tradição e a modernidade do
concelho, numa iniciativa recheada de animação, cultura e
costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos, sendo uma feira cosmopolita, pensada para os mangualdenses e
turistas, com grande dimensão
comercial, cultural e social.
O Largo Dr. Couto vai acolher
a Mostra de Freguesias de Mangualde, a exposição Mangualde
Regional, a XII Mostra de Artesanato Nacional - Manguald’

D.R.

Feira dos Santos tem atraído cada vez mais pessoas

Arte e o espaço de recordação
fotográfico “Eu estou na Feira
dos Santos de Mangualde!”.
A Feira dos Santos à Mesa vai

deliciar os apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui
enchidos da região, rojões à

moda de Mangualde, febras à
Feira dos Santos, requeijão com
doce de abóbora, queijo da serra e vinho do Dão, disponível
nos restaurantes aderentes
(identificados com selo alusivo).
Os apreciadores de vinho
também vão poder degustar os
produtos locais no Dão Wine
Party, no dia 4, e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e
5, duas iniciativas que reúnem
os produtores de vinho da autarquia no Mercado Municipal.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos
dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de Mangualde. Já nos dias
4 e 5, o Mercado Municipal vai

receber showcookings pelos
chefs Hélio Loureiro, Lígia Santos e Paulo Cardoso com produtos locais, na iniciativa “Santos da Casa Fazem Milagres”.
Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias agrícolas e será
divulgada a fauna selvagem da
região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim-de-semana, a Rua 1.º de Maio vai ser
o centro da Mangualde Motor,
uma exposição de veículos de
várias marcas. Terá lugar ainda
a Mangualde Transporte – ANTRAM, uma exposição de algumas marcas e modelos de
camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido
empresarial do concelho.
Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre
nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal e no Largo Dr. Couto, e
ainda animação de rua, pela
Animangualde. A abertura está
marcada para dia 3, às 19.30 horas, no Mercado Municipal. |
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Feira dos Santos durante
três dias em Mangualde
Novembro Tradição e modernidade cruzam-se em mais uma edição do evento
que se realiza nos dias 3, 4 e 5 de Novembro
A cidade de Mangualde volta a
ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de pessoas. Durante três
dias, a Feira dos Santos retrata
a tradição e a modernidade do
concelho, numa iniciativa recheada de animação, cultura e
costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de
Novembro, em vários locais.
Reforçar a identidade do concelho é um dos objectivos do
certame, que todos os anos
procura renovar-se. Trata-se de
uma feira cosmopolita, pensada para os mangualdenses e
turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e
social.
O programa inclui iniciativas
de vários sectores de actividade,
característicos do município.
Durante os três dias, o Largo Dr.
Couto vai acolher a Mostra de
Freguesias de Mangualde, a exposição Mangualde Regional, a
XII Mostra de Artesanato Nacional - Manguald’Arte e o espaço de recordação fotográfico
“Eu estou na Feira dos Santos
de Mangualde!”.
A Feira dos Santos à Mesa vai
deliciar os apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui
enchidos da região, rojões à

Feira dos Santos tem atraído cada vez mais pessoas de ano para ano

moda de Mangualde, febras à
Feira dos Santos, requeijão com
doce de abóbora, queijo da
serra e vinho do Dão, disponível
nos restaurantes aderentes
(identificados com selo alusivo).
Os apreciadores de vinho
também vão poder degustar os
produtos locais no Dão Wine
Party, no dia 4, e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e
5, duas iniciativas que reúnem
os produtores de vinho da autarquia no Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado.
O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos
dias 3 e 4, no Complexo Paro-

quial de Mangualde. Já nos dias
4 e 5, o Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado vai receber showcookings pelos chefs
Hélio Loureiro, Lígia Santos e
Paulo Cardoso com produtos
locais, na iniciativa “Santos da
Casa Fazem Milagres”.
Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias agrícolas e será
divulgada a fauna selvagem da
região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.
Ainda durante o fim-de-semana, a Rua 1.º de Maio vai ser
o centro da Mangualde Motor,

uma exposição de veículos de
várias marcas. Terá lugar ainda
a Mangualde Transporte – ANTRAM, uma exposição de algumas marcas e modelos de
camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido
empresarial do concelho.
Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre
nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal e no Largo Dr. Couto, e
ainda animação de rua nas várias artérias da cidade, através
da Animangualde. A abertura
oficial do evento está marcada
para dia 3, às 19h30, no Mercado Municipal. |
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CANCRO COM HUMOR

Como é que se escreve
uma dedicatória
ao Presidente da República?
Eu estava completamente incrédula por aquilo estar a acontecer
e não acreditava que lhe escrevia, a seu pedido, uma dedicatória

Marine Antunes
A viria e do caraças. E bonita, inquietante, imprevisível e... do caraças.
As coisas nunca acontecem de forma linear, nunca são o que se define, o que se desenha, o que se conjetura. É sempre tudo outra coisa
- podes até lançar a nota e exigir
que tudo se siga por ela, mas o
tom, a música, será sempre diferente daquela que projetaste. Na
maior parta das vezes, até preferes a melodia que se construiu e
que não controlaste, mesmo que
não tenha sido essa a predefinida
A música que acaba por se ouvir,
por se viver, é sempre mais desafinada, menos perfeita, mas é talvez aquela que te encaixa melhor.
Estou habitada a mandar muitos bitaites para o ar. E isso significa que digo coisas que depois
repenso e altero, porque não pensei muito nelas... mas também
significa que lanço sonhos para o
ar na esperança de que o universo mos devolva resolvidinhos. Gosto de dizer coisas como "um dia
poderei viajar quando me apetecer"; "um dia irei escrever um argumento para um filme"; "um dia
participarei no TED América";
"um dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá
um livro meu na mão". Se não &sermos estas coisas, como é que
o mundo sabe? Não vale a pena
arriscar e ficar caladinha, pois não?
Foi isso que fiz. E esta é uma
daquelas histórias que irei contar,
repetidamente, aos meus netos
desdentados e atentos: "Conta
aquela história em que tiveste muita sorte, ó avozinha bueda e muita fixe! Conta, conta, conta!"
Pois bem, saía de Mangualde, na
companhia da minha irmã e da
"Vaidosa", a carrinha pão de forma de 1974 que me acompanhou

na apresentação do Livro "Cancro com Humor 2" (aquele livro
que os vossos pais proibiram que
a avó vos lesse antes de dormir.).
As pessoas chegavam ao Salão
Nobre da Câmara Municipal de
Mangualde, ainda com a cinza
nos casacos. O concelho, assim
como o país, fustigado pelos incêndios, tentava recompor-se. Sinceramente, não pensei que aparecessem. Mas apareceram. Claro
que o ambiente estava diferente,
estávamos magoados e ninguém
tentou fugir disso, mas também
estávamos felizes e gratos por nos
vermos uns aos outros. A minha
irmã dizia-me que nunca tinha
visto tanta gente a cumprimentar-se com abraços.
Sabias tarde de Mangualde. Estávamos cansadas, a Sara começava a tremer com o frio e com a gripe que a atacava e quedamos chegar a CASA mas a nossa "Vaidosa"
não andava muito depressa. Talvez friçsem quase 23 horas. Parámos na área de serviço de Pombal e ficámos felizes por não estar
praticamente ninguém. Estava
sentada à mesa enquanto a Sara
fazia o seu pedido. Percebo que
não se despacha porque está a
falar com alguém. Sim, era o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe dava
dicas para que se sentisse melhor.
Dizia-lhe o que deveria tomar e a
Sara, embrulhada naquela gripe,
olhava para o nosso Presidente
ainda em modo "what the fuck?
("É assim que se diz, filhotes?").
O senhor Presidente diz-me olá

com um sorriso de orelha a orelha
Eu cor pando de uma forma muito tosca Não está praticamente ninguém ali e, na verdade, só vejo a
minha irmã e o Presidente. Parece-me uma cena de um filme. Ainda sentada, lembro-me de mim,
também a trabalhar na área de serviço, e lembro-me ainda de um dia
ter enviado o primeiro livro, "Cancro com Humor", para a redação
da TVI, quando o nosso Presidente ainda era comentador, na esperança de que pegasse no meu livro
e o lesse. Lembro-me de mim a
dizer alto que um dia haveria de
ofereceromeu livro àquele homem.
Levantei-me da cadeira. Cumprimentei-o, apresentei-me e falei-lhe da carrinha que ele certamente havia visto lá fora. Em menos
de nada, o nosso Presidente, que
deve ser a pessoa mais afável de
sempre, ouvia o que lhe dizia, falava-me de humor, de amor, da importância da relativização. Estava
exausto mas, mesmo assim, conversava com estas duas estranha&
Confidenciei-lhe que, numa palestra, tínhamos rido à sua custa porque o Júlio Magalhães contava-nos algumas histórias hipocondríacas a seu respeito. E ele, com
mais de 20 comprimidos na mão,
confessou-me que talvez fossem
um bocadinho verdade. A Sara foi
buscar o livro. Eu estava completamente incrédula por aquilo estar
a acontecer e não acreditava que
lhe escrevia, a seu pedido, uma
dedicatória
Blogger
Escreve à quinta-feira
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Eu estava completamente incrédula por aquilo estar a acontecer e não acreditava que lhe escrevia, a
seu pedido, uma dedicatória
A vida é do caraças. É bonita, inquietante, imprevisível e. do caraças. As coisas nunca acontecem de
forma linear, nunca são o que se define, o que se desenha, o que se conjetura. É sempre tudo outra
coisa - podes até lançar a nota e exigir que tudo se siga por ela, mas o tom, a música, será sempre
diferente daquela que projetaste. Na maior parta das vezes, até preferes a melodia que se construiu e
que não controlaste, mesmo que não tenha sido essa a predefinida. A música que acaba por se ouvir,
por se viver, é sempre mais desafinada, menos perfeita, mas é talvez aquela que te encaixa melhor.
Estou habitada a mandar muitos bitaites para o ar. E isso significa que digo coisas que depois repenso
e altero, porque não pensei muito nelas. mas também significa que lanço sonhos para o ar na
esperança de que o universo mos devolva resolvidinhos. Gosto de dizer coisas como "um dia poderei
viajar quando me apetecer"; "um dia irei escrever um argumento para um filme"; "um dia participarei
no TED América"; "um dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá um livro meu na
mão". Se não dissermos estas coisas, como é que o mundo sabe? Não vale a pena arriscar e ficar
caladinha, pois não?
Foi isso que fiz. E esta é uma daquelas histórias que irei contar, repetidamente, aos meus netos
desdentados e atentos: "Conta aquela história em que tiveste muita sorte, ó avozinha bueda e muita
fixe! Conta, conta, conta!"
Pois bem, saía de Mangualde, na companhia da minha irmã e da "Vaidosa", a carrinha pão de forma
de 1974 que me acompanhou na apresentação do Livro "Cancro com Humor 2" (aquele livro que os
vossos pais proibiram que a avó vos lesse antes de dormir.). As pessoas chegavam ao Salão Nobre da
Câmara Municipal de Mangualde, ainda com a cinza nos casacos. O concelho, assim como o país,
fustigado pelos incêndios, tentava recompor-se. Sinceramente, não pensei que aparecessem. Mas
apareceram. Claro que o ambiente estava diferente, estávamos magoados e ninguém tentou fugir
disso, mas também estávamos felizes e gratos por nos vermos uns aos outros. A minha irmã dizia-me
que nunca tinha visto tanta gente a cumprimentar-se com abraços.
Saímos tarde de Mangualde. Estávamos cansadas, a Sara começava a tremer com o frio e com a gripe
que a atacava e queríamos chegar a casa, mas a nossa "Vaidosa" não andava muito depressa. Talvez
fossem quase 23 horas. Parámos na área de serviço de Pombal e ficámos felizes por não estar
praticamente ninguém. Estava sentada à mesa enquanto a Sara fazia o seu pedido. Percebo que não
se despacha porque está a falar com alguém. Sim, era o nosso Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, que lhe dava dicas para que se sentisse melhor. Dizia-lhe o que deveria tomar e a
Sara, embrulhada naquela gripe, olhava para o nosso Presidente ainda em modo "what the fuck? ("É
assim que se diz, filhotes?").
O senhor Presidente diz-me olá com um sorriso de orelha a orelha. Eu correspondo de uma forma
muito tosca. Não está praticamente ninguém ali e, na verdade, só vejo a minha irmã e o Presidente.
Parece-me uma cena de um filme. Ainda sentada, lembro-me de mim, também a trabalhar na área de
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serviço, e lembro-me ainda de um dia ter enviado o primeiro livro, "Cancro com Humor", para a
redação da TVI, quando o nosso Presidente ainda era comentador, na esperança de que pegasse no
meu livro e o lesse. Lembro-me de mim a dizer alto que um dia haveria de oferecer o meu livro àquele
homem.
Levantei-me da cadeira. Cumprimentei-o, apresentei-me e falei--lhe da carrinha que ele certamente
havia visto lá fora. Em menos de nada, o nosso Presidente, que deve ser a pessoa mais afável de
sempre, ouvia o que lhe dizia, falava-me de humor, de amor, da importância da relativização. Estava
exausto mas, mesmo assim, conversava com estas duas estranhas. Confidenciei-lhe que, numa
palestra, tínhamos rido à sua custa porque o Júlio Magalhães contava- -nos algumas histórias
hipocondríacas a seu respeito. E ele, com mais de 20 comprimidos na mão, confessou-me que talvez
fossem um bocadinho verdade. A Sara foi buscar o livro. Eu estava completamente incrédula por
aquilo estar a acontecer e não acreditava que lhe escrevia, a seu pedido, uma dedicatória.
Blogger, Escreve à quinta-feira
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EXPOSIÇÕES
Viseu
Quinta da Cruz: Exposição ‘A Minha Casa não
é a Tua Casa’, do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves, até 4 de março de 2018; Quinta da Cruz:
Exposição de fotografia de Eduardo Ferrão ‘Mwatho Muno Beira - Moçambique’, até 28 de dezembro;
Teatro Viriato: Exposição de fotografias de Carlos
Fernandes ‘Menos 21’, de 14 de setembro a 22 de dezembro. Retrato do trabalho de quatro coreógrafos
da dança contemporânea; Museu Almeida Moreira:
Exposição ‘Terra Alma’ de Elsa Rebelo, até 25 março; Museu Nacional Grão Vasco: Exposição ‘Olhares
Viajantes - O Tempo e o Espaço de memórias’. Inaugurada esta quinta-feira, às 18h30, para ver até 5 de
novembro.
Mangualde
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição de pintura ‘Património Cultural Edificado de
Mangualde - Uma Visão Artística’, da autoria do pintor Aires dos Santos, até 17 de novembro.
	Sátão
Casa da Cultura: Exposição de artesanato de Maria Olívia Amaro, até 31 de outubro.
Tondela
Museu do Caramulo Exposição ‘Ferrari: 70 anos
de Paixão Motorizada, até 29 de Outubro.
Carregal do Sal
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria:
Exposição de artesanato ‘Tó Lã’, de António Abrantes,
até 31 de outubro.
Oliveira de frades
Museu Municipal: Exposição de fotografia ‘A
criança sob o olhar de Eduardo Teixeira Pinto’. Retrato das crianças dos anos 50, 60 e 70 do século XX nas
aldeias mais isoladas da Serra do Marão, até final de
outubro.
Fornos de Algodres
Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres: Exposição sobre a banda Batuta D’ Alegria dá a conhecer ao público a banda de música que iniciou a atividade em 2009, até ao
dia 31 de outubro, no âmbito do ciclo intitulado ‘Uma
ideia é um feito de associação’.
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MANGUALDE

Semana
da Igualdade
A Câmara Municipal
de Mangualde em parceria
com a ACCIG-Associação
Cultura, Conhecimento e
Igualdade de Género, a Rede
Social de Mangualde e o
Agrupamento de Escolas de
Mangualde estão a promover a Semana da Igualdade.
O objetivo é “fazer pensar e
debater os principais desafios na luta pela igualdade
de género”, justifica a organização numa nota à imprensa.
Um dos pontos altos da
semana foi a comemoração do Dia Municipal para
a Igualdade de Género, que
se celebrou na terça-feira,
24 de outubro. Ao longo da
semana decorreram ‘Atelier
Crescer Igual – papeis familiares’, teatro ‘Mariana num
Mundo Igual’ e exposição ‘A
Igualdade Vista pelas Crianças’.
Durante toda a semana
pode ainda ser visitada, na
Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, a exposição ‘A Igualdade Vista pelas
Crianças’, uma mostra dos
trabalhos das crianças que já
foram alvo das sessões dos
anos transatos promovidas
pela ACCIG- 2015/2016.
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MUNICÍPIO AGRADECE SOLIDARIEDADE
DE TODA A POPULAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE APELA PARA A SUSPENSÃO DE DOAÇÕES DOS
SEGUINTES BENS:
Roupas de cama, atoalhados, roupas interiores (pijamas, chinelos de quarto, etc.), produtos
de higiene pessoal, utensílios de casa (tachos, pratos, panelas, etc.).
(Exceto no evento "Recolorir Mangualde" a realizar no próximo dia 27 de outubro de 2017
nas instalações do Complexo Paroquial)
Os bens doados já são suficientes para as necessidades identificadas.
CONTINUAM AINDA EM FALTA E O MUNICÍPIO AGRADECE A TODOS OS QUE POSSAM AJUDAR:Mobiliário*Eletrodomésticos*Equipamentos domésticos*Etc.
*Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde
(232619880, ssocial@cmmangualde.pt ) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações
ainda não estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação.
Caso surjam outras necessidades sociais, o Município de Mangualde voltará a divulgar junto
da população.
O Município de Mangualde agradece a todos/as que prestaram apoio e socorro às nossas
populações revelando um forte espirito de entreajuda e solidariedade.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE INFORMA QUAIS OS
BENS MAIS URGENTES NESTE MOMENTO
DISPONÍVEL APOIO PSICOLÓGICO A

bens, diariamente, a quem deles neces-

TODOS QUE NECESSITAM DE AJUDA
Após os trágicos momentos que vive-

sitar.
ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO SÃO OPOR-

mos nos últimos dias, os Serviços Técnicos do Município de Mangualde estão a
coordenar o levantamento de todas as
necessidades da população mais afetada. Dada a imensa solidariedade
demonstrada pelos cidadãos, associada
a um grande e generoso movimento de
dádivas de bens de primeira necessidade, a Câmara Municipal de Mangualde, vem informar que neste
momento são prioritários os seguintes
bens:Roupas de cama;Atoalhados;
Roupas interiores (pijamas, chinelos de
quarto, etc.); Produtos de higiene pessoal; Utensílios de casa (tachos, pratos,
panelas, etc.).Todos estes bens devem
ser entregues na Loja Social "Mangualde
Social +" sita na Avenida Conde D. Henrique (Prédios da Rádio). Após a receção
destes bens, e face à identificação existente das necessidades mais criticas, a
Câmara Municipal fará chegar esses

TUNOS DE MOMENTO
Neste momento não é oportuno a entrega de eletrodomésticos, moveis e
outros equipamentos sem que antes se
promova a reconstrução das habitações
atingidas. Oportunamente, serão solicitados esses bens, de acordo com as necessidades, sem prejuízo de poderem
indicar quais as intenções/disponibilidades para essas ofertas através do telefone 232619880 ou do email
ssocial@cmamngualde.pt.
OFERTAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A AGUARDAR AVALIAÇÃO NO
TERRENO
Informamos ainda, que em breve, serão
acolhidas as ofertas de material de construção, perante a avaliação e identificação das reais necessidades.
DISPONÍVEL APOIO PSICOLÓGICO A
TODOS QUE NECESSITAM DE AJUDA

O Município informa ainda que disponibiliza apoio psicológico a todos/as aqueles/as que, tendo passado por uma
situação traumática, necessitam de
ajuda para a sua estabilização emocional, em virtude de terem sido confrontados com uma catástrofe, cujas
consequências, pessoais e coletivas, são
ainda difíceis de calcular e avaliar. Neste
sentido, a psicóloga do município deslocar-se-á a alguns locais indicados:
União das freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta
Mourilhe e Mesquitela
Terças-feiras
10h00 — 12h00
Associação de Mourilhe-Espinho
Quartas-feiras-10h00 — 12h00
Junta de Freguesia de Espinho
A Câmara Municipal agradece a
todos/as que prestaram apoio e socorro
às nossas populações revelando um
forte espírito de entreajuda e solidariedade.
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Cultura
MÚSICA: Poesia no fado
Por Susana Amaral - Outubro 26, 2017 0 2
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
4 de novembro, 15h00, Convento Madre de Deus da Verderena
Poesia no Fado
O Convento Madre de Deus da Verderena recebe, no dia 4 de novembro, pelas 15h00, a iniciativa
"Poesia no Fado", promovida pela AAVAC - Associação dos Amigos dos Automóveis e Veículos Antigos
e Clássicos.
"Poesia no Fado" tem entrada livre.
Mais informações 21 2068654.
TAGSfadoPoesiaúltimas
COMPARTILHAR
Facebook
Twitter
tweet Artigo anteriorMANGUALDE: Tradição e modernidade na Feira dos Santos Susana Amaral
Outubro 26, 2017
Susana Amaral
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Jorge Coelho, Lobo Xavier Pacheco Pereira e o presidente da Câmara de Mangualde João Azevedo,
como convidado, vão debater a situação política resultante dos incêndios de Outubro e também a
corrida à liderança do PSD.

Repetições: SIC Notícias - Quadratura do Círculo , 2017-10-26 01:54
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27/10/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4cb729c

Com o intuito de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género junto dos mais novos, o
Município de Mangualde desenvolveu várias iniciativas entre os dias 23 e 27 de outubro. O objetivo
era, através de uma série de atividades, fazer pensar e debater os principais desafios nesta luta,
desfazendo mitos e preconceitos.
O 'Atelier Crescer Igual - papéis familiares' deu o arranque à Semana da Igualdade. Com uma sessão
de sensibilização para a importância das questões da igualdade de género e de oportunidades,
realizou-se no dia 23 junto de alunos do 4.º ano do 1.º ciclo do concelho.
No dia seguinte, o teatro 'Mariana em Mundo Igual' esteve em destaque. Trouxe até ao Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves todos os alunos do 4.º ano do concelho de Mangualde. A
peça, baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da Betweien,
permitiu debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela igualdade de
género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos, desfazendo muitos
preconceitos.
Durante toda a semana, pode ainda ser visitada, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram
alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
Os diferentes momentos foram promovidos pela Câmara Municipal em parceria com a ACCIG Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
"Laços Escondidos" vai ser lançado
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, a 2 de novembro, o lançamento de 'Laços
escondidos', um romance de Naria Radatos (Ana Fernandes), editado pela Chiado Editora. Pelas
21h00, a Professora Dra. Leonor Pais fará a apresentação do livro.
'Laços escondidos' retrata uma história de amor puro e verdadeiro, de aventura e de descoberta onde
Pedro é personagem principal. É numa longa viagem onde Pedro não só descobre os seus verdadeiros
sentimentos por Inês, como encontra a sua verdadeira identidade. O grande amor, quase platónico,
entre Ana Luísa e Pierre, foi o despoletar para uma nova vida. Tal como a maioria das famílias
também a de Pedro tinha os seus segredos, os seus laços escondidos.
Naria Radatos nasceu em Mangualde, em 1961. A sua paixão pela escrita e pela cultura é bastante
evidente desde a juventude. Venceu o 1.º prémio da revista Maria na rúbrica de produção escrita 'A
minha vida dava um filme', colaborou com o jornal 'O Alvarenense' (Viana do Castelo) e colabora,
atualmente, com os jornais 'Notícias da Beira', 'O Renascimento' (Mangualde) e com o jornal 'lusoInfo'
(Paris).
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A autora participou, ainda, na 'Antologia Poética' em 2015 (Papiro Editora), na antologia 'Poetas na
Diáspora' (Oxalá Editora, Alemanha) em 2016, nas antologias 'Entre o Sono e o Sonho' (Chiado
Editora)em 2016 e 2017 e também na 'I Coletânea de Poesia Lusófona em Paris' (Portugal Mag
Edições)em 2017.
Os leitores poderão encontrar a autora durante a Feira dos Santos, nos dias 4 e 5 no stand da Junta
de Freguesia de Mangualde.
27 Outubro, 2017
José Silva
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Mangualde acolhe, nos dias 3 e 4 de novembro, o VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos. O
evento, organizado pela COAPE, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde CRL em
parceria com a Câmara Municipal de Mangualde realiza-se no Centro Paroquial de Mangualde.
O cartaz é o mais internacional de sempre, com oradores vindos de Espanha, Itália e América do
Norte. Como já vem sendo hábito das edições anteriores, esta edição voltará a centrar o seu foco em
abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira. Serão abordadas problemáticas
associadas ao cultivo, comercialização e distribuição, não esquecendo nunca o estado da arte no
panorama mundial.
27 Outubro, 2017
José Silva
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Previsão metereológica sinaliza risco para Incêndios rurais

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27/10/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2dc3e68

A Proteção Civil de Mangualde alerta para as condições climatéricas que se farão sentir nos próximos
dias. Tempo seco, baixos índices de humidade relativa e vento forte são propícios à ocorrência de
incêndios rurais. O alerta veio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e contempla todo
o distrito de Viseu.
Segundo o comunicado emitido pelo IPMA, 'a situação é muito favorável à ocorrência de incêndios
rurais que, caso venham a verificar-se, podem evoluir com grande rapidez de propagação e enorme
dimensão, uma vez que ainda há grande quantidade de material lenhoso acumulado nos espaços
florestais'.
O risco de incêndio exige que todos adoptem medidas preventivas, nomeadamente 'através da
adequação dos comportamentos ao uso e fruição do espaço rural, de modo a que se evitem ignições
suscetíveis de originar incêndios rurais grandes e facilmente propagáveis', diz ainda o mesmo
comunicado.
O IPMA alerta para as seguintes proibições:
Realizar queimadas ou fogueiras;
Utilizar equipamentos de queima e de combustão;
Queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração;
Lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;
Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais ou vias circundantes;
Proceder à fumigação ou desinfestação de apiários com equipamentos sem dispositivos de retenção de
faúlhas.
AINDA NO SEGUIMENTO DOS INCÊNDIOS DO PASSADO DIA 15 DE OUTUBRO,
A DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE COMUNICAM AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:
O QUE FAZER APÓS UM INCÊNDIO?
As recomendações, feitas pela Administração Regional de Saúde em conjunto com a Direção-Geral de
Saúde, dizem respeito à água, aos resíduos urbanos (lixo doméstico) e aos cuidados a ter a nível
individual, familiar e comunitário.
Na sequência dos incêndios que assolaram o território mangualdense e tendo em conta o clima que
permanece quente e seco, a Câmara Municipal reitera algumas atitudes e comportamentos que devem
continuar a ser tomados após os incêndios. Além da interajuda, recomenda-se especial atenção a
crianças, idosos, doentes crónicos, acamados e/ou imobilizados, habitantes isolados, trabalhadores
expostos ao sol e animais.
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As recomendações, feitas pela Administração Regional de Saúde em conjunto com a Direção-Geral de
Saúde e que o Município de Mangualde pretende reforçar junto dos habitantes do concelho, dividem-se
em vários aspetos: água, resíduos urbanos (lixo doméstico) e cuidados a ter a nível individual, familiar
e comunitário.
Ao nível da água, recomenda-se o uso de água engarrafada para a ingestão ou água da rede pública.
Os alimentos consumidos crus devem ser preparados com água desinfetada com cloro (duas gotas de
lixívia por litro de água). A água proveniente de poços, tanques e ribeiras apenas deve ser utilizada
para rega e lavagens. A água oriunda de poços e furos só deve ser consumida após aconselhamento
do delegado de saúde e/ou de análises à qualidade da água.
O lixo doméstico deve ser devidamente acondicionado em sacos e contentores bem fechados.
É também sugerido aos munícipes que aumentem o consumo de água e de alimentos ricos em água,
se permanecerem as temperaturas elevadas. Devem evitar-se as atividades de maior esforço físico
nestas alturas,
A medicação tomada diariamente deve ser mantida em locais frescos, e nunca deve ser consumido
qualquer medicamente sem indicação médica. Os vizinhos são um importante pilar de apoio em caso
de solidão e/ou de necessidade de auxílio. Em caso de emergência deve contactar-se o 112 ou a Linha
Saúde 24 (808 24 24 24), disponíveis 24 horas por dia.
Também o Centro de Saúde de Mangualde se encontra em condições de prestar apoio continuado à
população atingidas pelos incêndios. É aqui que se deve dirigir quem necessitar, nomeadamente, de
apoio psicológico. Esta é uma época em que é importante cuidar de cada um. É importante respeitar o
tempo e o espaço do outro, uma vez que nem todos vivem estes momentos da mesma forma.
27 Outubro, 2017
José Silva
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■ 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO
■

Feira dos Santos 2017
A Feira dos Santos continua a ser o certame mais importante de Mangualde e um dos mais significativos
do país. Há 300 anos que se realiza: são três séculos
de negócios, de encontros de pessoas, de culturas e de
mentalidades.
A edição deste ano, na esteira da continuidade, alia a
tradição e a modernidade. Rejuvenesce a aposta nas
mostras da economia local e regional; divulga os produtos autóctones; difunde os vários sectores de atividade.
O centro da cidade e as suas artérias vão animar-se
com milhares e milhares de visitantes. Feirantes e lojistas preparam-se para todos os visitantes. Novos e

renovados espaços se organizaram para exposições
de qualidade dos produtos sectoriais e dos que contribuem para a identidade da feira. Os visitantes podem participar na Dão Wine Party, na Santos da Casa
Fazem Milagres, na IV ExpoVinhos Mangualde, na
Mostra das Freguesias, apreciar o artesanato na Manguald'Arte e numa infindável panóplia de eventos
de índole lúdica e cultural. Feira dos Santos à Mesa,
AgroMangualde, Mangualde Motor, Mangualde Indústria, Artes & Ofícios e Animangualde são outras
propostas do evento. Não esquecer as febras, estão disponíveis nas tradicionais barracas e na Feira dos Santos à Mesa (restaurantes aderentes).

Das suas origens à atualidade
As fontes deixam perceber o ano de
1681 como data de nascimento daquela que virá a denominar-se por
Feira dos Santos. É o príncipe D. Pedro - futuro rei D. Pedro II - quem
licencia uma feira anual, a realizar-se a 9 de Janeiro - dia de São Julião, nas cercaniãs da igreja matriz.
As agruras do Inverno e o carácter
franco da feira ditam o seu declínio,
vindo a rejuvenescer com a sua mudança para os dias 25 e 26 de Julho,
a partir de 1727. A partir de 1758, D.
José autoriza a sua realização no 1°
Domingo de Agosto, com duração
de 3 dias.
Considerada uma das maiores do
reino, nos inícios do século XIX, a
feira passa para o 1° Domingo de
Novembro, daí lhe advindo o nome.
O peso e a importância adquiridos
levam a Câmara, a partir de 1838, a
determinar a Sexta-feira, o Sábado
e o Domingo como dias da sua realização.
Em 1948, novas disposições municipais transferem a Feira dos Santos
para o 1° Sábado e Domingo de Novembro, dando cumprimento a um
recente imperativo legal que estabelecia o Domingo como dia de descanso semanal.
O actual Regimento das Feiras da
Cidade de Mangualde, na sua alínea b) do ponto 2 do artigo 12°, determina o 1° fim-de-semana de Novembro para a realização da Feira
dos Santos.
Também os seus espaços de reali-

zação se foram alterando, ao longo Viseu e Guarda, e pela inevitabidos tempos: igreja matriz, Rossio lidade de a fazer passar por Man- estendendo ao largo da Miseri- gualde. A importância da feira (e
córdia e da Mata -, espraiada pelas das feiras) de Mangualde justificaruas da vila, fica limitada, em finais va essa inevitabilidade. Mangualde
do século XX, à avenida Na Sr° do torna-se o nó de ligação desta estraCastelo. Regressa ao centro da ci- da e da que chegava do litoral, pela
dade, em espaços devidamente pla- Foz do Dão. A Feira dos Santos é o
neados, no início da 2° década do principal mercado dos lanifícios da
Serra da Estrela e dos produtos do
presente século.
A importância que adquire na re- litoral e do interior.
gião faz, rapidamente, juntar aos A Linha da Beira Alta, nos inícios
bens de primeira necessidade, de do século XX, transforma a rural
produção local e regional, às ferra- vila de Mangualde no empório dos
mentas e alfaias agrícolas, uma di- lanifícios da Serra da Estrela, com
versificada panóplia de produtos. o estabelecimento de armazéns. A
Os finais do século XVIII trazem Feira dos Santos é, também ela, beà feira anual (e à mensal) de Man- neficiada com esta alteração do pagualde os industriais de lanifícios radigma económico da vila de Manda Covilhã, seguidos pelos da orla gualde.
serrana de Gouveia e Seia. Aquela Comerciando múltiplos bens, adapindústria da Serra da Estrela, decor- tando-se às novas exigências dos
rente da revolução industrial inicia- mercados, montra da economia loda em Inglaterra, encontrava o seu cal e regional, acrescida de maniempório e ponto de distribuição festações da dimensão cultural e lúdica, a Feira dos Santos é palco de
para o país em Mangualde.
O século XIX reafirma o contribu- escala nacional.
to decisivo da Feira dos Santos para Erguida na simbiose da tradição e
o desenvolvimento da então rural e da modernidade, é elemento identipobre vila de Mangualde. O triun- tário das populações e do território
fo do Liberalismo melhora as desa- ma ngualdense.
justadas vias de comunicação e ini- Conhecida também como Feira das
cia o rasgar de novas estradas pelo Febras, abre portas aos produtos auconcelho. A Câmara Municipal do tóctones de qualidade: carnes, enrecém-nascido concelho de Man- chidos, vinho, queijo, doçaria, e argualde, resultante da fusão dos con- tesanato certificado do território,
celhos de Azurara e de Tavares, cla- como os bordados de Tibaldinho.
mava, em 1854, pela urgência da
construção da estrada de Aveiro/
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Feira das
Febras: da
tradição à
modernidade
Secular ponto de encontro,
onde a tradição e a modernidade se fundem e a hospitalidade dos mangualdenses se
evidencia como principal característica da sua identidade.
Feira dos Santos que, de forma persistente, amplia a centralidade, já de si antiga, de
Mangualde e do seu território.
É esta Feira dos Santos que,
devolvida à malha urbana,
se renova ano após ano e faz
convergir feirantes e lojistas
locais numa oferta autêntica e viva, integrando nos dias
de hoje a galeria dos maiores
certames económicos nacionais. A Feira dos Santos é, na
atualidade, uma téira cosmopolita e de projeção nacional,
que à dimensão comercial
acrescenta a área cultural e a
social. Aqui se trocam bens
de toda a natureza e se cruzam culturas diversas.
É neste evento, escorado na
tradição e na inovação, onde
Mangualde se revê e celebra
ativamente a sua História,
que vos convido a vir a Mangualde nos próximos dias 4 e
5 de novembro.
Com um programa pensado
para todos os mangualdenses
e para todos aqueles que nos
visitam, serão dias de muita
animação, cultura e tradição.
1)o programa destacam-se
iniciativas que representam
setores de atividade que caraterizam o nosso concelho: Mostra das Freguesias
de Ma ngualde, Expo Vinhos
Mangualde, Wine Party,
Showcookings, Artesanato,
Indústria, Mangualde Motor, Transportes, Agricultura,
Workshops, Exposições, Gastronomia, Feira dos Santos à
Mesa e muita animação.
Fica o convite para todos/as
virem à Feira dos Santos, irão
sentir-se muito bem.
Um abraço,

João Azevedo
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As feiras e mercados
em Mangualde
As distâncias, a ausência e/ou difi- gualdenses, envidando os seus esforculdade das vias e dos meios de co- ços, peticionaram ao rei D. João V a
municação motivaram, no passado, sua transferência para os dias 25 e 26
a criação e o desenvolvimento de fei- de Julho e, em 1758, está a realizarras e mercados. Originadas por au- -se no 1° Domingo de Agosto. A feira
torização régia, a pedido dos locais, mensal foi também transferida para
sobretudo, as feiras, ao longo dos sé- o Rossio.
culos, eram espaços de negócios, de Ao longo de todo o século XIX, a feitrocas comerciais e verdadeiros fora ra anual de Mangualde, mais tarde
sociais. Ali se cruzavam comercian- denominada-por Feira dos Santos,
tes, feirantes, populares que ven- catapultou- se no panorama merdiam os seus excedentes e compra- cantil português, sendo considerada
vam aquilo de que necessitavam; por uma das maiores do reino, também
ali deambulavam ladrões, carteiris- pelo número de dias de duração: oito
tas, outros marginais e gente de bem. dias..
As feiras implicaram-se intrinca- Realizadas no Rossio, espaço amplo
damente no desenvolvimento eco- e ermo, a Feira dos Santos e a mennómico e social das vilas e cidades. sal expandiram para o largo da MiEm Mangualde, a feira mais antiga sericórdia e da Mata, por manifesta
- documentalmente - é a anual, ini- insuficiência daquele espaço. Para ali
ciada em 1681. Autorizada pelo en- se mudou a sardinha, o sal, as louças,
tão príncipe D. Pedro - futuro rei D. o gado suíno, etc.
Pedro II - a ter lugar no dia 9 de Ja- Os industriais da Covilhã, seguidos
neiro, dia de São Julião, o alvará ré- dos da orla serrana de além Mondegio criou também uma feira mensal, go, colhiam agora os frutos da antiga
a realizar nas imediações da igreja decisão de nas feiras de Mangualde
matriz, onde já se realizava, em 1637, colocaram os seus produtos. A Feira
um pequeno mercado.
dos Santos e a feira mensal de ManA feira anual de Mangualde cedo en- gualde atingiam o seu apogeu.
trou em declínio, devido às agruras Mangualde, no aproveitamento das
do Inverno e por ser franca. Os man- reformas infraestruturais do Libe-

ralismo, vê conseguida a melhoria e
abertura de novas vias de comunicação. À existente estrada de Foz do
Dão a Mangualde juntava-se agora
a de Aveiro à Guarda, cruzando em
Mangualde; abriu-se a irradiação
para Gouveia e Penalva do Castelo
e Sátão. Era importante passar por
Mangualde, devido à importância
das suas feiras e da Feira dos Santos.
Assim, estava estabelecida a ligação
comercial entre Norte, Sul, litoral e
Este. Mangualde transformava-se•na
placa giratória de produtos e bens,
no centro de irradiação e convergência do fluxo mercantil e de pessoas
da vasta região beirã e para paragens
longínquas do território nacional. A
Linha da Beira Alta, chegada em finais do século XIX, reforçou o papel
das feiras e definiu Mangualde como
plataforma de armazenamento dos
lanifícios de Serra da Estrela.
As feiras de Mangualde, naquela
época, não se resumiam à mensal e
à dos Santos, nem tampouco estavam confinadas à vila. Em 1854, por
exemplo, iniciou-se a feira anual de
gado nas imediações da Ermida de
Na Sr' do Castelo, no dia 8 de Setembro. Em Chãs de Tavares, no mesmo

dia, junto à Ermida de Na Sra do Bom
Sucesso, acontecia uma feira idêntica, que em 1856 se passa a realizar no
3° Domingo de Outubro. Também
naquela vila tinha lugar uma feira,
no 3° Domingo de cada mês.
Santiago de Cassurrães vê inaugurada, no ano de 1854, a sua feira quinzenal dos dias 15. Em 1869, Freixiosa é complementada com uma feira
onde o gado bovino, caprino e suíno,
a par de outros géneros, se comercializavam.
A 28 de Fevereiro de 1909, é inaugurada a, feira mensal de Cunha Baixa,
onde tudo se vendia, com excepção
do gado lanígero. Estava, desta forma, o concelho de Mangualde praticamente coberto por feiras onde
tudo se vendia. A concorrência
quanto aos produtos vendidos, a melhoria e abertura de novas vias de comunicação, aproximando as periferias à vila de Mangualde, ditaram o
declínio de quase todas, sobrevivendo e mantendo-se até à actualidade
a feira mensal, mais tarde tornada
quinzenal, e a Feira dos Santos.

Página 349

A350

´Laços escondidos´ em Mangualde
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, a 2 de novembro, o lançamento de 'Laços
escondidos', um romance de Naria Radatos (Ana Fernandes), editado pela Chiado Editora. Pelas
21h00, a Professora Dra. Leonor Pais fará a apresentação do livro.
'Laços escondidos' retrata uma história de amor puro e verdadeiro, de aventura e de descoberta onde
Pedro é personagem principal. É numa longa viagem onde Pedro não só descobre os seus verdadeiros
sentimentos por Inês, como encontra a sua verdadeira identidade. O grande amor, quase platónico,
entre Ana Luísa e Pierre, foi o despoletar para uma nova vida. Tal como a maioria das famílias
também a de Pedro tinha os seus segredos, os seus laços escondidos.
Naria Radatos nasceu em Mangualde, em 1961. A sua paixão pela escrita e pela cultura é bastante
evidente desde a juventude. Venceu o 1.º prémio da revista Maria na rúbrica de produção escrita 'A
minha vida dava um filme', colaborou com o jornal 'O Alvarenense' (Viana do Castelo) e colabora,
atualmente, com os jornais 'Notícias da Beira', 'O Renascimento' (Mangualde) e com o jornal 'lusoInfo'
(Paris).
A autora participou, ainda, na 'Antologia Poética' em 2015 (Papiro Editora), na antologia 'Poetas na
Diáspora' (Oxalá Editora, Alemanha) em 2016, nas antologias 'Entre o Sono e o Sonho' (Chiado
Editora)em 2016 e 2017 e também na 'I Coletânea de Poesia Lusófona em Paris' (Portugal Mag
Edições)em 2017.
Os leitores poderão encontrar a autora durante a Feira dos Santos, nos dias 4 e 5 no stand da Junta
de Freguesia de Mangualde.
27 de Outubro de 2017
Redacção
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Proteção Civil de Mangualde alerta nesta fase de tempo quente
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Proteção Civil de Mangualde alerta nesta fase de tempo quente
Posted by: Antonio Pacheco
28 de Outubro de 2017
35 Views
A Proteção Civil de Mangualde alerta para as condições climatéricas que se farão sentir nos próximos
dias. Tempo seco, baixos índices de humidade relativa e vento forte são propícios à ocorrência de
incêndios rurais. O alerta veio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e contempla todo
o distrito de Viseu.
Segundo o comunicado emitido pelo IPMA, 'a situação é muito favorável à ocorrência de incêndios
rurais que, caso venham a verificar-se, podem evoluir com grande rapidez de propagação e enorme
dimensão, uma vez que ainda há grande quantidade de material lenhoso acumulado nos espaços
florestais'.
O risco de incêndio exige que todos adoptem medidas preventivas, nomeadamente 'através da
adequação dos comportamentos ao uso e fruição do espaço rural, de modo a que se evitem ignições
suscetíveis de originar incêndios rurais grandes e facilmente propagáveis', diz ainda o mesmo
comunicado.
O IPMA alerta para as seguintes proibições:
Realizar queimadas ou fogueiras;
Utilizar equipamentos de queima e de combustão;
Queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração;
Lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;
Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais ou vias circundantes;
Proceder à fumigação ou desinfestação de apiários com equipamentos sem dispositivos de retenção de
faúlhas.
AINDA NO SEGUIMENTO DOS INCÊNDIOS DO PASSADO DIA 15 DE OUTUBRO,
A DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE COMUNICAM AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:
O QUE FAZER APÓS UM INCÊNDIO?
As recomendações, feitas pela Administração Regional de Saúde em conjunto com a Direção-Geral de
Saúde, dizem respeito à água, aos resíduos urbanos (lixo doméstico) e aos cuidados a ter a nível

Página 351

individual, familiar e comunitário.
Na sequência dos incêndios que assolaram o território mangualdense e tendo em conta o clima que
permanece quente e seco, a Câmara Municipal reitera algumas atitudes e comportamentos que devem
continuar a ser tomados após os incêndios. Além da interajuda, recomenda-se especial atenção a
crianças, idosos, doentes crónicos, acamados e/ou imobilizados, habitantes isolados, trabalhadores
expostos ao sol e animais.
As recomendações, feitas pela Administração Regional de Saúde em conjunto com a Direção-Geral de
Saúde e que o Município de Mangualde pretende reforçar junto dos habitantes do concelho, dividem-se
em vários aspetos: água, resíduos urbanos (lixo doméstico) e cuidados a ter a nível individual, familiar
e comunitário.
Ao nível da água, recomenda-se o uso de água engarrafada para a ingestão ou água da rede pública.
Os alimentos consumidos crus devem ser preparados com água desinfetada com cloro (duas gotas de
lixívia por litro de água). A água proveniente de poços, tanques e ribeiras apenas deve ser utilizada
para rega e lavagens. A água oriunda de poços e furos só deve ser consumida após aconselhamento
do delegado de saúde e/ou de análises à qualidade da água.
O lixo doméstico deve ser devidamente acondicionado em sacos e contentores bem fechados.
É também sugerido aos munícipes que aumentem o consumo de água e de alimentos ricos em água,
se permanecerem as temperaturas elevadas. Devem evitar-se as atividades de maior esforço físico
nestas alturas,
A medicação tomada diariamente deve ser mantida em locais frescos, e nunca deve ser consumido
qualquer medicamente sem indicação médica. Os vizinhos são um importante pilar de apoio em caso
de solidão e/ou de necessidade de auxílio. Em caso de emergência deve contactar-se o 112 ou a Linha
Saúde 24 (808 24 24 24), disponíveis 24 horas por dia.
Também o Centro de Saúde de Mangualde se encontra em condições de prestar apoio continuado à
população atingidas pelos incêndios. É aqui que se deve dirigir quem necessitar, nomeadamente, de
apoio psicológico. Esta é uma época em que é importante cuidar de cada um. É importante respeitar o
tempo e o espaço do outro, uma vez que nem todos vivem estes momentos da mesma forma.
Por:Mun.Mangualde
28 de Outubro de 2017
Antonio Pacheco
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AMANHÃ
MERCADO DE
AGRICULTURA
São Pedro do Sul
8h00
O exterior dos claustros da
Câmara Municipal de São
Pedro do Sul recebem o
Mercado de Agricultura
Tradicional e Familiar extraordinário. Decorre das
8h00 às 17h00.

HALLOWEEN
NA BIBLIOTECA
Cinfães
14h00
A Biblioteca Municipal de
Cinfães volta a festejar o
Halloween com um convívio com muita animação.
Os interessados podem fazer pinturas faciais. Paralelamente serão promovidos
dois concursos alusivos à
temática: abóbora mais artística e melhor fantasia. O
prémio em ambos os concursos consiste na oferta de
um vale, no valor de 40 euros, destinado à aquisição
de livros.

LEITURAS
ENFEITIÇADAS
Mangualde
20h30
Mangualde volta a celebrar
o Halloween com mais uma
edição de Leituras Enfeitiçadas. Sob o mote 'Contos e
lendas tradicionais associados a Mangualde', a iniciativa que conta com diversas
actividades, entre as quais
uma caminhada, vai invadir
a cidade a partir das 20h30,
com concentração no Largo
Dr. Couto.

CONVERSAS ACERT
Tondela
21h45
António Brito Guterres é o
próximo convidado de mais
uma iniciativa 'Conversas
ACERT'. A iniciativa vai decorrer na Galeria ACERT e
aborda temáticas de refle-
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xão que merecem a atenção
da sociedade civil.

PRÓXIMOS DIAS
FEIRA DOS SANTOS
Mangualde
Sexta-feira, 19h30
A cidade de Mangualde
volta a ser o palco de um
evento secular, que anualmente recebe milhares de
pessoas. Durante três dias, a
Feira dos Santos retrata a
tradição e a modernidade
do concelho, numa iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se de
sexta-feira a domingo em
vários locais e proporciona
várias actividades e momentos musicas.

FESTIVAL
SERRANIAS
Moimenta da Beira
Sábado, 8h00
Decorre sábado e domingo
mais uma edição do Festival Serranias, em Soutosa,
Moimenta da Beira. Este é
um festival de hábitos e tradições populares que conta
com uma recheada gastronomia e diversas actividades antigas como a matança do porco, o magusto,
o pão caseiro feito no forno
entre muitas outras actividades.

CAMINHADA
NOCTURNA
Tondela
Sábado, 19h00
A Associação Desportiva
Radical de Tondela (ADRT)
realiza pelo 7.º ano consecutivo a Caminhada Nocturna Trilho da Lua. Em
noite de Lua Cheia, terá um
traçado circular de nove
quilómetros com início e
fim na sede da ADRT no
Carvalhal de Tondela. No final e por opção do participante haverá um convívio
acompanhado de caldo
verde e bifana. As inscrições
devem ser realizadas até ao
dia 3.
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Iniciativas com os mais novos assinalam o Dia Municipal para a Igualdade de Género
em Mangualde
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Com o intuito de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género junto dos mais novos, o
Município de Mangualde desenvolveu várias iniciativas entre os dias 23 e 27 de outubro. O objetivo
era, através de uma série de atividades, fazer pensar e debater os principais desafios nesta luta,
desfazendo mitos e preconceitos.
O 'Atelier Crescer Igual - papéis familiares' deu o arranque à Semana da Igualdade. Com uma sessão
de sensibilização para a importância das questões da igualdade de género e de oportunidades,
realizou-se no dia 23 junto de alunos do 4.º ano do 1.º ciclo do concelho.
No dia seguinte, o teatro 'Mariana em Mundo Igual' esteve em destaque. Trouxe até ao Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves todos os alunos do 4.º ano do concelho de Mangualde. A
peça, baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da Betweien,
permitiu debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela igualdade de
género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos, desfazendo muitos
preconceitos.
Durante toda a semana, pode ainda ser visitada, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a
Exposição "A Igualdade Vista pelas Crianças", uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram
alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.
Os diferentes momentos foram promovidos pela Câmara Municipal em parceria com a ACCIG Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
30 de Outubro de 2017
Redacção
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Operação "camião-cisterna" em marcha para garantir água no concelho de Viseu
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Município de Viseu está a usar camiões-cisterna para ir buscar água a captações fora do concelho.
Uma operação "complexa" para que os 75 mil habitantes servidos pela rede pública não fiquem com
as torneiras secas. Sem chuva e sem água, Barragem do Fagilde está com os níveis "mais baixos de
sempre".
Vinte e sete camiões-cisterna farão diariamente o transporte de água para abastecer a população de
Viseu. As viaturas vão buscar a água a estações de tratamento que estão a dezenas de quilómetros de
distância para depois encher os reservatórios.
No Viso Norte, o vai-e-vem dos camiões é constante. Chegam, despejam a água e partem de novo
para mais uma viagem entre Viseu, Tondela e Lamego. Uma viatura faz mais do que uma descarga e
transporta 25 mil litros de cada vez. No final do dia são três mil metros cúbicos de água injectados na
rede pública para que não falte a água nas torneiras.
No meio da terra seca, o planalto mirandês pede ajuda e chuva
Esta é considerada uma das mais complexas operações de abastecimento de água no país. Arrancou
nesta segunda-feira e, nas próximas semanas, vai continuar a permitir que centenas de descargas
sejam feitas, todos os dias, nos três reservatórios que abastecem os 75 mil habitantes do concelho de
Viseu que estão na rede pública. Uma medida para fazer face à seca extrema que atingiu a capacidade
da Barragem de Fagilde que, além de Viseu, serve ainda os municípios de Nelas, Mangualde e Penalva
do Castelo.
"Estamos a transportar 3 mil e 300 metros cúbicos de água por dia. São 112 cargas. Isto equivale,
mais ou menos, a um comboio de camiões-cisterna de 2,5 quilómetros", descreve Almeida Henriques,
presidente da autarquia viseense. Os camiões foram alugados a empresas com frota disponível.
Com esta operação, a Câmara Municipal de Viseu está a contar gastar meio milhão de euros, mas
garante que a factura ao consumidor não vai ser afectada. "A medida está a custar à autarquia 10
vezes mais do que aquilo que cobra aos seus munícipes. Está a custar cerca de cinco euros por metro
cúbico quando nós facturamos 50 cêntimos. Vamos manter o preço que está contratado", esclarece o
autarca.
Almeida Henriques assegura que não há populações sem água no concelho de Viseu e que mesmo os
serviços públicos têm alternativas e estão a ser monitorizados. Confirma ainda que a qualidade
também "não é afectada", uma vez que a água vem de estações de tratamento e está a ser avaliada
pelos serviços da Administração Regional de Saúde.
Ministro do Ambiente acredita que não faltará água nas torneiras, apesar da seca
Segundo o autarca, a água transportada nos camiões-cisterna é retirada da estação de tratamento de
Balsemão (Lamego) e dos reservatórios da Águas do Planalto (Tondela). "Assim, estamos a garantir
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que vamos consumir menos água da Barragem de Fagilde que, desta maneira, fica mais disponível,
mesmo com os parcos recursos que ainda tem, para abastecer os outros municípios", afirma.
A Barragem de Fagilde está a 15% da sua capacidade de armazenamento, o nível "mais baixo de
sempre", diz, e serve uma população de cerca de 110 mil habitantes.
Comboio de água entre Trancoso e Mangualde
Nos concelhos vizinhos, o recurso ao transporte de água por camiões-cisterna também está a
acontecer, nomeadamente em Mangualde. Segundo o presidente da autarquia local, João Azevedo, o
transporte está a ser feito quer com veículos de empresas privadas, quer da própria câmara e dos
bombeiros. "A autarquia garantiu atempadamente o abastecimento de água. Temos um plano de
contingência brutal que reduziu em cerca de 40% o consumo. Se tivermos de ir mais longe, também
há soluções", refere.
Autarcas e Governo, nas reuniões que já tiveram nas semanas anteriores, ponderam a hipótese de
recorrer a um comboio diário que transporte 500 metros cúbicos de água de Trancoso para
Mangualde.
"Nunca pensei passar por isto. Esta é claramente a situação de seca mais extrema que já tivemos em
Portugal e esta operação é para garantir que as pessoas tenham sempre água na torneira para fins
alimentares e higiénicos", desabafa, por seu lado, Almeida Henriques.
Esta operação de abastecimento com recurso a camiões-cisterna poderá manter-se durante um mês,
mesmo que a chuva apareça.
Almeida Henriques aguarda que as promessas deixadas pelo Governo para alargamento da capacidade
de armazenamento da Barragem de Fagilde se concretizem. "Espero que consigamos chegar a um
acordo para ainda fazermos esta obra a tempo de encher a barragem e ter um Verão de 2018 mais
tranquilo."
30 de outubro de 2017, 18:26
Sandra Rodrigues
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A Câmara de Mangualde pode seguir precisamente o exemplo do município vizinho de Viseu e recorrer
aos camiões cisterna para abastecer o concelho. O presidente da autarquia João Azevedo diz que este
plano pode vir a ser adotado em breve, por agora mantém-se o fornecimento de água à população
com meios da autarquia.
Declarações de João Azevedo, presidente CM Mangualde.
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VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre em Mangualde
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VII Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre em Mangualde
Carolina Videira
31-10-2017 | fonte: Beira.pt
Nos próximos dias 3 e 4 de novembro, o Centro Paroquial de Mangualde acolhe o maior encontro de
produtores de mirtilos a nível nacional.
Ao sucesso das 6 edições anteriores alia-se a experiência da COAPE.
Com inscrições já esgotadas, a 7ª edição deste encontro é organizada pela COAPE - Cooperativa
Agropecuária dos Agricultores de Mangualde CRL em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e
apresenta o cartaz mais internacional de sempre, com oradores vindos de Espanha, Itália e América
do Norte.
Segundo a organização, "como já vem sendo hábito das edições anteriores, esta edição voltará a
centrar o seu foco em abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira. Serão
abordadas problemáticas associadas ao cultivo, comercialização e distribuição, não esquecendo nunca
o estado da arte no panorama mundial. "
"Um encontro imperdível para qualquer produtor de frutos vermelhos", acrescenta.
Pode consultar a programação do evento aqui.
31-10-2017
Carolina Videira
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Transporte de água em camiões-cisterna começa a chegar a Mangualde
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Transporte de água em camiões-cisterna começa a chegar a Mangualde
Considerando a seca extrema e os níveis críticos da barragem de Fagilde e de forma a garantir o
normal fornecimento de água à população do concelho, a Câmara Municipal de Mangualde começa a
transportar, a partir de hoje, água para consumo humano com recurso a camiões-cisterna.
Duzentos e cinquenta mil euros estão já disponíveis do orçamento municipal para o transporte de
água em camiões-cisterna, bem como a logística necessária para o seu transporte.
"Água à população não faltará!"
- garante o autarca João Azevedo
Para o edil João Azevedo "esta operação resulta de uma acção concertada entre os municípios de
Mangualde, Viseu, Nelas e Penalva do Castelo, que visa, acima de tudo, garantir o fornecimento de
água às populações, um serviço público essencial à vida das pessoas".
E acrescenta: "Temos vindo a acompanhar esta situação, mas a falta de chuva obriga-nos a actuar no
imediato, para evitar o colapso do sistema de abastecimento. Assim, o transporte de água para
Mangualde começa já hoje (31 de Outubro), libertando, assim, alguma pressão da barragem de
Fagilde, para garantir que se prolongue o abastecimento de água a Mangualde, Viseu, Nelas e parte de
Penalva do Castelo."
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde conclui: "acautelámos o abastecimento de água à
população do concelho de Mangualde para o pior dos cenários. Estamos ainda a estudar outras
alternativas de uso de água para consumo humano". Segundo um comunicado do Município de
Mangualde, esta operação pode vir a custar à autarquia cerca de 30.000 euros por dia, podendo
colocar em causa o equilíbrio orçamental do Município, mas água à população não faltará!
Por intermédio do "Beirão Online", o MUNICÍPIO DE MANGUALDE APELA À POPULAÇÃO PARA
CONSUMOS MODERADOS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA E À SUA POUPANÇA.
Próximo &gt;
Ter, 31 de Outubro de 2017 14:07
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“Operação camião-cisterna” em
marcha para garantir água na torneira
Viseu está a usar camiões-cisterna para ir buscar água a captações fora do concelho. Uma operação
“complexa” para que os 75 mil habitantes servidos pela rede pública não ﬁquem sem água
ADRIANO MIRANDA

Seca
Sandra Rodrigues
Vinte e sete camiões-cisterna farão
diariamente o transporte de água para abastecer a população de Viseu.
As viaturas vão buscar a água a estações de tratamento que estão a dezenas de quilómetros de distância para
depois encher os reservatórios.
No Viso Norte, o vaivém dos camiões é constante. Chegam, despejam
a água e partem de novo para mais
uma viagem entre Viseu, Tondela e
Lamego. Uma viatura faz mais do
que uma descarga e transporta 25
mil litros de cada vez. No ﬁnal do dia
são três mil metros cúbicos de água
injectados na rede pública para que
não falte a água nas torneiras.
Esta é considerada uma das mais
complexas operações de abastecimento de água no país. Arrancou
ontem e, nas próximas semanas,
vai continuar a permitir que centenas de descargas sejam feitas, todos
os dias, nos três reservatórios que
abastecem os 75 mil habitantes do
concelho de Viseu que estão na rede pública. Uma medida para fazer
face à seca extrema que atingiu a
capacidade da Barragem de Fagilde
que, além de Viseu, serve ainda os
municípios de Nelas, Mangualde e
Penalva do Castelo.
“Estamos a transportar 3300 metros cúbicos de água por dia. São 112
cargas. Isto equivale, mais ou menos,
a um comboio de camiões-cisterna
de 2,5 quilómetros”, descreve Almeida Henriques, presidente da
autarquia viseense. Os camiões foram alugados a empresas com frota
disponível.
Com esta operação, a Câmara de
Viseu está a contar gastar meio milhão de euros, mas garante que a
factura ao consumidor não vai ser
afectada. “A medida está a custar
à autarquia dez vezes mais do que
aquilo que cobra aos seus munícipes.
Está a custar cerca de cinco euros
por metro cúbico quando nós facturamos 50 cêntimos. Vamos manter o
preço que está contratado”, diz.
Almeida Henriques assegura que
não há populações sem água no
concelho de Viseu e que mesmo os

Operação em Viseu arrancou ontem. Serão transportados 3300 metros cúbicos de água por dia

“Que ninguém se iluda” quanto à gravidade da seca, diz ministro
Cardeal-patriarca propõe oração pela chuva
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seca extrema em Portugal
está a prejudicar culturas
e pasto para animais,
com produtores de
diversos sectores a falarem
de “calamidade”. Ontem, dia
em que o cardeal-patriarca de
Lisboa, D. Manuel Clemente (na
foto), propôs aos sacerdotes
uma oração pela chuva, para
atenuar a “prolongada seca
que muito afecta o ambiente
e as culturas”, o ministro
do Ambiente, João Matos
Fernandes, em conferência de
imprensa com o seu colega da
Agricultura, Capoulas Santos,
avisou: “Que ninguém se iluda”
quanto à gravidade do que
se está a passar. E pediu aos
portugueses para fazerem “uso
parcimonioso” da água. Já as

autarquias devem limitar o uso
da mesma em lavagens de ruas
e regas a situações inadiáveis.
“Não é por chover dois ou
três dias que a situação se vai
inverter”, disse Matos Fernandes,
indicando que vai arrancar, nos
meios de comunicação social,
uma campanha para promover o
uso cuidadoso da
a água por toda
a população.
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serviços públicos têm alternativas e
estão a ser monitorizados. Conﬁrma
ainda que a qualidade também “não
é afectada”, uma vez que a água vem
de estações de tratamento e está a
ser avaliada pelos serviços da administração regional de saúde.
Segundo o autarca, a água transportada é retirada da estação de
tratamento de Balsemão (Lamego)
e dos reservatórios da Águas do Planalto (Tondela). “Assim, estamos a
garantir que vamos consumir menos
água da Barragem de Fagilde que,
desta maneira, ﬁca mais disponível,
mesmo com os parcos recursos que
ainda tem, para abastecer os outros
municípios.” A Barragem de Fagilde
está a 15% da sua capacidade de armazenamento, o nível “mais baixo
de sempre”, e serve uma população
de cerca de 110 mil habitantes.
Nos concelhos vizinhos, o recurso
ao transporte de água por camiõescisterna também está a acontecer,
nomeadamente em Mangualde. Segundo o presidente da autarquia local, João Azevedo, o transporte está
a ser feito quer com veículos de empresas privadas, quer da própria câmara e dos bombeiros. “A autarquia
garantiu atempadamente o abastecimento. Temos um plano de contingência brutal que reduziu em cerca
de 40% o consumo. Se tivermos de ir
mais longe, também há soluções.”
Autarcas e Governo, nas reuniões
que já tiveram, ponderam a hipótese
de recorrer a um comboio diário que
transporte 500 metros cúbicos de
água de Trancoso para Mangualde.
“Nunca pensei passar por isto. Esta é
a situação de seca mais extrema que
já tivemos em Portugal e esta operação é para garantir que as pessoas
tenham sempre água na torneira”,
desabafa Almeida Henriques. A operação de abastecimento com recurso
a camiões-cisterna poderá manter-se
durante um mês, mesmo que a chuva
apareça. Almeida Henriques aguarda
que as promessas deixadas pelo Governo para alargamento da capacidade de armazenamento da Barragem
de Fagilde se concretizem. “Espero
que consigamos chegar a um acordo
para ainda fazermos esta obra a tempo de encher a barragem e ter um
Verão de 2018 mais tranquilo.”
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Seca em Viseu
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=777ef980-86b9-49e7-98d83c1dae822363&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

No distrito de Viseu, as reservas de água já não são suficientes para abastecer a população e está em
marcha uma operação de reforço dos reservatórios de água através de camiões cisterna.
Direto de Mangualde.
Direto de João Azevedo, Pres. da CM Mangualde.

Página 362

A363

Duração: 00:03:44

SIC
ID: 72000311

1

OCS: SIC - Primeiro Jornal

31-10-2017 13:24

1

1

Seca em Viseu - Direto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa160124-7b6d-4859-9f3175c39bf651d3&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

A seca no distrito de Viseu também está a afetar seriamente a indústria. Uma empresa em Mangualde
não tem água para produzir. Direto de Mangualde.
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Seca em Viseu
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A situação de seca a nesta altura particularmente grave na região de Viseu. As populações já
começaram a ser abastecidas através de camiões-cisterna.
Declarações de João Azevedo, Pres. da CM Mangualde.
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