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GRUPO PSA VAI DESENVOLVER TRÊS NOVOS MODELOS
E CRIAR UM TERCEIRO TURNO EM MANGUALDE

PSA PEUGEOT CITROEN
Centro de Mangualde

O Grupo PSA pretende
reforçar a liderança no segmento
de Veículos Multifunções na
Europa. Para isso vai acrescentar "urna nova dimensão" à
sua gama de produtos, com três
modelos da mais recente geração, concebidos para marcas
com carácter diferente. No caso,
as marcas Peugeot, Citroen e
OpelNauxhall.
"A nova gama resulta de um
único programa de desenvolvimento destinado a aumentar a
eficiência de investimentos e
recursos dedicados à área de
desenvolvimento de produtos,

em resposta às necessidades de
clientes e dos padrões de utilização", revela a empresa cm
comunicado.
Desenvolvidos com base na
plataforma EMP2, os novos
modelos serão equipados com as
mais recentes gerações de
motorizações e sistemas de
assistência - à condução. Esta
nova linha de.produ tos oferecerá
a tecnologia mais sofisticada no
segmento, indo ao encontro dos
padrões mais elevados do
mercado cm ergononiia, modularidade e volume de bagageira.
Para abranger todas as neces-

sidades dos utilizadores, os
modelos estarão disponíveis cm
dois comprimentos dc carroçaria e cada um terá versões de
cinco e sete lugares.
Os modelos das quatro
marcas serão produzidos nas
fábricas do Gnmo PSA de Vigo
(Espanha) e Mangualde (Portugal). Para ir ao encontro das
ambições de vendas da nova
gama dc produtos, os planos de
produção incluem a criação de
uni quarto turno em Vigo e um
terceiro turno cm Mangualde, a
implementar nos próximos
meses. As duas fábricas do Polo

Industrial Ibérico, que correspondem aos mais exigentes
padrões do Groupe PSA em
termos de desempenho, realizaram um profundo processo de
modernização para receberem
osnovos modelos.
As variantes comerciais dos
novos modelos iniciarão produção dentro de alguns meses.
Ambas as unidades de
produção passarão a integrar-se
em pleno na nova era "Indústria
4.0", graças a inovações industriais como a armazenagem
automática nas linhas de prensas
de aço, o controlo de qualidade
geométrico com recurso a visão
artificial, os robôs colaborativos.
Olivier Bourges, vice-presidente executivo de Programas e
Estratégias, sublinha que "com
esta linha de produtos competitiva estamos a oferecer aos
nossos clientes particulares urna
nova geração de Veículos Multifunções que se destacará em
estilo e equipamento. Isto dá, ao
mesmo tempo, uma imagem
muito clara donosso plano 'Plish
to Pass': com base numa única
plataforma apresentamos três
modelos distintos que integram
perfeitamente o ADN dc .cada
uma das nossas marcas".
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Pelo segundo ano consecutivo e inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde,
a autarquia atribuiu bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior no ano letivo
2017/2018. As 20 bolsas atribuídas, com um valor global de 10.000EUR, são entregues a residentes
no concelho que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, e que ajudam a suportar os encargos
correspondentes à frequência de cursos universitários.
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, têm rendimentos baixos,
adotando, neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de oportunidades e
a coesão social.
A criação de bolsas de estudo destinadas ao Ensino Superior teve como principal objetivo promover a
igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os jovens para a sua
formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde pretende
valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de
cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios profissionais do futuro.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições referidas em
regulamento próprio, sendo o valor global a atribuir para o ano letivo 2018/2019 de 12 500EUR.
28 Fevereiro, 2018
José Silva
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Programa do stand Turismo Centro de Portugal
quarta-feira

Turismo Centro de Portugal
R11H00 Pequeno-Almoço
Regional [Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra]
R12H00 Degustação de produtos
Comur - Fábrica de Conservas da
Murtosa
R13H00 Projeto Quatro
Maravilhas da Mesa da Mealhada
- Água, Pão, Vinho e Leitão |
Degustação de produtos
CIM Médio Tejo
R14H00 Programa “FátimaTomar Stayover“
R14H10 Wakeboard Médio Tejo “Wakeboard para todos - dos 7 aos
77”
R14H20 Projeto CAMINHOS Programação Cultural em Rede no
Médio Tejo
R14H30 APP Descubra –
Apresentação da Versão 2.0
R14H40 Festival das Grandes
Rotas | Município de Constância
R14H50 Projeto Zêzere Arts |
Município de Tomar
R15H00 “Centro de Interpretação
Templário – Almourol” | Município
de Vila Nova da Barquinha
R15H10 Projeto de Valorização
das Grutas de Lapas | Município de
Torres Novas
R15H20 Caminhos de Fátima –
Apresentação da Rota Carmelita |
Município de Ourém
R15H30 Degustação de Produtos
Locais - Escola de Hotelaria de
Fátima | Município de Ourém
Turismo Centro de Portugal
R16H00 Apresentação Portugal
Outdoor Alliance - uma nova
aliança estratégica nacional
CIM Oeste
RApresentação do Big Wave Tour
– Nazaré Challenge | Município da
Nazaré
RApresentação do Dino Park |
Município da Lourinhã
RApresentação do Meo Rip Curl
Pro 2018 | Município de Peniche
RApresentação da Cidade
Europeia do Vinho 2018 |
Municípios de Torres Vedras e de
Alenquer
Turismo Centro de Portugal
R18H00 Assinatura do protocolo
TCP/APAVT (stand APVT
Pavilhão 3 )
R18H30 Receção Centro para
Hosted Buyers (BTL Village)

quinta-feira
Turismo Centro de Portugal
R10H00 Pequeno-Almoço
Regional [Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra]
R10H30 Degustação de produtos
Comur - Fábrica de Conservas da
Murtosa
CIM Ria de Aveiro
R11H15 Lançamento da
campanha: “A Ria de Aveiro
começa aqui”
R11H45 Concerto pelos ‘Voz Nua’

/ Coro de Câmara | Município de
Aveiro
R12H00 Momento Musical ‘MOB
- Festa da Música e dos Músicos
de Oliveira do Bairro’ | Município de
Oliveira do Bairro
R12H15 Ovar do Azulejo – criação
artística | Município de Ovar
Turismo Centro de Portugal
R13H00 Apresentação da
Estratégia de Promoção da Região de
Turismo EUROACE
R13H30 Assinatura do Protocolo
de colaboração com o Instituto do
Emprego e Formação Profissional
CIM Região de Coimbra
R14H05 “Região de Coimbra
Turismo 2020”: Produtos Turísticos
Integrados da Região de Coimbra |
CIM RC
RApresentação da Agenda de
Eventos Intermunicipal da Região de
Coimbra | CIM RC
RTrail de Conímbriga Terras de Sicó |
Município de Condeixa
RCentro de Estágios de Trail Running
e BTT de Vila Nova | Município de
Miranda do Corvo
RPenacova By Heart | Município de
Penacova
RGliding Barnacles | Município de
Figueira da Foz
RXXIX Feira do Queijo, do Pão, dos
Enchidos e do Mel | Município de
Tábua
RClube de Produtores | CLDS 3G
Arganil
RPraia Fluvial da Ronqueira – Uma
praia acessível | Município de Tábua
RMata do Bussaco – Património
Mundial da UNESCO | Fundação Mata
do Bussaco
RApresentação de 8 roteiros
temáticos enquadrados na Estratégia
de Promoção do Património Mundial |
Município de Coimbra
R15H30 Região de Coimbra
candidata a Região Europeia da
Gastronomia 2021 | CIM RC
Em paralelo: Sabores da Região de
Coimbra - degustação de produtos
regionais
Turismo Centro de Portugal
R16H00 Apresentação do Festival
Internacional de Filmes ART&TUR
2018
CIM Região de Leiria
R16H30 Apresentação da Agenda
de produtos Turísticos da Região de
Leiria | CIMRL
R16H45 Prova de produtos da
Região de Leiria, com passagem do
filme turístico da CIMRL
R17H15 Atuação das concertinas
da Barrenta | Município de Porto de
Mós
R17H45 Atuação dos Gaitilena |
Município da Batalha
CIM Região de Coimbra
R18H00 Meet Up Coimbra (BTL
Village)
Turismo Centro de Portugal
R18H30 Apresentação Turismo
Castelo de Bode

sexta-feira

sábado

Turismo Centro de Portugal
R10H00 Pequeno-Almoço
Regional [Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra]

Turismo Centro de Portugal
R12H00 Brunch Regional [Escola
de Hotelaria e Turismo de Coimbra]
R12H30 Degustação de produtos
Comur - Fábrica de Conservas da
Murtosa

CIM Viseu Dão Lafões
R11H00 Sessão de Boas vindas
RApresentação do Guia Turístico
2018
RAgenda de Eventos Integrada
RApresentação Queijo Serra da
Estrela à Chef
Estratégia Walking e Cycling
R12H30 Momento musical e
showcooking com degustação de
produtos regionais de Viseu Dão
Lafões e Prova de Vinho do Dão
Turismo Centro de Portugal
R13H00 Apresentação do Projeto
Lugares Património Mundial
R13H30 Geoparque Estrela
CIM Beiras e Serra da Estrela
R14H00 Apresentação Feira
Ibérica de Turismo | Município da
Guarda
R14H15 Comissão Vitivinícola
Beira Interior | Município da Guarda
R14H25 Quinta do Ministro |
Município da Guarda
R14H55 Apresentação de vídeo
Belmonte
RDegustação pelo Chefe Valdir |
Município de Belmonte
R15H00 Apresentação da
estratégia de promoção turística
das Beiras e Serra da Estrela
e apresentação dos produtos
turísticos: Natureza & Aventura;
Cultura & História; Sensações &
Sabores; Saúde & Bem-estar.
Turismo Centro de Portugal
R16H00 Apresentação do projeto
CREATOUR
CIM Beira Baixa
R16H30 Animação | Município de
Castelo Branco
R16H45 Mistérios da Páscoa |
Município de Idanha-a-Nova
R17H00 10 Freguesias, 10
Experiências | Município de Oleiros
R17H15 Mapa Turístico do
concelho | Município de Penamacor
R17H30 Ano Municipal da
Floresta | Município de Proença-aNova
R17H45 Terras de Oiro | Município
de Vila Velha de Ródão
R18H00 Venha provar a Beira
Baixa, um território de sabores!
Turismo Centro de Portugal
R18H30 Showcooking EHTC Escola de Hotelaria e Turismo de
Coimbra
R19H30 Apresentação do
Quebrajazz.Fest 2018
R20H00 Quinta do Gradil |
Showcooking e degustação de
vinhos
R21H00 Apresentação do Evento
“Por ti Gândara”
R21H30 Degustação
Gastronómica a cargo da Confraria
da Chanfana

CIM Ria de Aveiro
R13H00 Showcooking de Padas
e Folares de Vale de Ílhavo |
Município de Ílhavo
Turismo Centro de Portugal
R13H30 Showcooking EFTA –
Escola de Formação em Turismo
de Aveiro
CIM Viseu Dão Lafões
R14H30 Confraria do Cabrito e da
Serra do Caramulo | Município de
Tondela
CIM Ria de Aveiro
R15H00 Promoção do Carnaval
de Estarreja - Apresentação da
Escola de Samba Vai quem Quer e
grupo de folia GRESFA | Município
de Estarreja
CIM Região de Coimbra
R15H30 Grupo de teatro
“Associação Oficina de Teatro de
Condeixa” | Município de Condeixa
R16H00 Promoção do Carnaval
da Mealhada – Apresentação da
Escola de Samba Real Imperatriz |
Município da Mealhada
R16H30 Grupo de Cavaquinhos
da Rebordosa | Município de
Penacova
CIM Médio Tejo
R17H00 Apresentação e
realização de Tapete de Flores
ao Vivo | Município do Sardoal e
degustação de Produtos Locais |
Município do Sardoal
R17H30 Teatro “Tomem lá
do Camões” – Divulgação
das Pomonas Camonianas e
showcooking/Degustação
gastronómica pelo Curso de
Cozinha e de Serviço de Mesa e
Bar - Agrupamento de Escolas
de Constância | Município de
Constância
R18H00 Esgrima Histórica –
Thomar Honoris – Divulgação
da Festa Templária e do
Festival de Estátuas Vivas e
degustação de produtos locais
| Município de Tomar R18H30
Atuação do Rancho Folclórico
“Os Camponeses” de Riachos |
Município de Torres Novas
R18H45 Prova de Vinhos
“Encosta do Vale Galego” e “Zé
da Leonor – Casa Agrícola Rebelo
Lopes” | Município de Torres Novas
R19H00 Museu Nacional
Ferroviário | Município de
Entroncamento
R19H15 Apresentação do
projeto Doce Regional do
Entroncamento “O Ferroviário” Escola Profissional Gustave Eiffel |
Município de Entroncamento

CIM Beiras e Serra da Estrela
R19H30 Casa de Sinçais |
Município da Guarda
R19H45 Apresentação de
Recriação Histórica – “Salgadela A
Batalha” | Município de Figueira de
Castelo Rodrigo
R20H00 Apresentação de
Eventos 2018 | Município de
Celorico da Beira
R20H15 Degustação
gastronómica | Município de
Celorico da Beira
R20H45 Apresentação Belmonte
Medieval | Município de Belmonte
CIM Ria de Aveiro
R21H00 Apresentação do Projeto
FOLK ANCAS - Anadia, com a
presença do músico e compositor
Sebastião Antunes | Município de
Anadia
CIM Beiras e Serra da Estrela
R21H30 Apresentação Eventos
Turismo 2018 | Município de
Gouveia

domingo
Turismo Centro de Portugal
R12H00 Brunch Regional
R12H30 Degustação de produtos
Comur
CIM Ria de Aveiro
R13H00 Degustação de Pãode-ló de Ovar pela Confraria
Gastronómica do Concelho de Ovar
| Município de Ovar
CIM Viseu Dão Lafões
R13H30 Confraria do Bolo Podre
e Gastronomia de Montemuro e
Grupo de Cavaquinhos Cordas de
Paivó | Município de Castro Daire
R14H15 Rancho Folclórico “Os
Azuraras” de Quintela | Município
de Mangualde
R14H45 Confraria Gastronómica
do Frango do Campo e Grupo
de Cantares Vozes D’Aldeia |
Município de Oliveira de Frades
CIM Médio Tejo
R15H30 Apresentação do Festival
de Gastronomia do Maranho 2018 |
Município da Sertã
R16H00 Atuação do Grupo de
Cavaquinhos do Clube da Sertã |
Município da Sertã
R16H15 Degustação de Produtos
Endógenos pela Associação
AMARMAÇÃO | Município de
Mação
R17H00 Degustação de Produtos
Locais | Município de Vila de Rei
R17H10 Atuação da Villa D’El Rei
Tuna | Município de Vila de Rei
R17H30 Atuação do Grupo de
Danças Tradicionais Portuguesas
da Universidade Sénior de
Constância | Município de
Constância
CIM Beiras e Serra da Estrela
R18H00 Promoção do Concelho
de Pinhel
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Dia do Pai e da Mãe
dão mote para concursos
MANGUALDE O Município e
a Rede Social de Mangualde, no
âmbito da Igualdade de Género,
inserida no Eixo Fomentar a
Funcionalidade Familiar, estão
a organizar dois Concursos Literários, cuja temática se centra
no Dia do Pai e no Dia da Mãe,
como forma de promover a
igualdade de género e a cidadania.
Esta actividade destina-se a
autores residentes no concelho
de Mangualde, com idade igual
ou superior a 15 anos, que apresentem trabalhos inéditos nas

áreas da prosa e da poesia.
Promover a parentalidade
positiva, valorizar a figura do
pai e da mãe na família e na sociedade, estreitar laços afectivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e
promover a criatividade e a
imaginação são os objectivos
deste concurso, onde a qualidade literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até ao dia
16 de Março, para os concorrentes ao tema 'Pai', e até ao dia
30 de Abril ao tema 'Mãe'. |
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“Mangualde é
riquíssimo em
variadíssimas
coisas e sabe
receber de braços
abertos”
João Azevedo
Presidente da Câmara

Mangualde leva a
Lisboa 10 razões para
visitar o concelho
Promoção Concelho vai mostrar de tudo um pouco onde se insere a variada gastronomia, como os conhecidos pastéis de feijão e os rojões à moda de Mangualde.
“Quando falamos da nossa
terra somos suspeitos, mas
de facto o nosso Mangualde
é riquíssimo em variadíssimas coisas mas há uma
que nos caracteriza, o saber
receber de braços abertos”,
é assim, que João Azevedo,
presidente da Câmara de
Mangualde caracteriza o seu
concelho, que se vai mostrar
na Bolsa de Turismo de Lisboa, no espaço da Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões.
O autarca deu dez razões
para visitar Mangualde e
começou por destacar a
'terra antiquíssima', com
boas acessibilidades.
Os vários monumentos
históricos, como a Ermida
da Senhora do Castelo, o
Palácio dos Condes de Anadia, a Casa dos Condes de
Mangualde, entre muitos
outros são também fortes

pontos de interesse turístico, ao qual se junta “um
clima ameno e esplendorosas paisagens”.
O autarca dá também destaque para as Termas de
Alcafache e para a barragem

EX-LIBRIS
Festas atraem
milhares de pessoas
As Festas da Senhora
do Castelo, constituem
importantes manifestações populares de Mangualde. Muito
concorrida é também a
Feira dos Santos, que é
uma feira de grande tradição regional que assume contornos de
evento económico pela
sua grande dimensão e
alcance. 

de Fagilde, bem como para
a praia artificial de Mangualde, a LiveBeach, que foi
a primeira na Europa e que
é um atractivo no Verão.
Outro dos pontos de interesse é a gastronomia,
com destaque para os rojões
à moda de Mangualde, o
arroz de entrecosto em vinha d'alhos, o cabrito assado no forno, os pastéis
de feijão, o queijo Serra da
Estrela, entre muitos outros
pratos deliciosos, aos quais
se junta o vinho do Dão.
O variado artesanato e os
percursos pedestres são
ainda um ponto turístico.
Mangualde é ainda conhecido pelas Festas da Cidade e a Feira dos Santos,
onde se mostra o que de
melhor se faz no concelho
e que levam até ele, anualmente, milhares de pessoas. 
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Dia 22 de Março, no auditório da
Câmara de Mangualde

Município
e Agrobio
incentivam
população a
“Recuperar uma
área florestal ou
agrícola”

A

Associação Portuguesa de Agricultura
Biológica (AGROBIO) promove, a 22 de
Março, uma acção de informação subordinada ao tema “Recuperar uma área florestal ou
agrícola após um incêndio”. Esta sessão terá
início às 18 horas, no auditório da Câmara de
Mangualde, com duração aproximada de uma
hora. O Município de Mangualde é parceiro
nesta que é uma iniciativa de apoio e incentivo às populações nesta fase de recuperação
pós incêndios.
Na sequência da vaga de incêndios ocorrida
em 2017, que fustigou gravemente o concelho
de Mangualde, a AGROBIO pretende divulgar
boas práticas na recuperação de áreas ardidas.
Assim, esta sessão visa informar e incentivar, no
terreno, sobre técnicas de conservação e melhoria da fertilidade do solo e diversificação dos sistemas produtivos (técnicas usadas na Agricultura
Biológica, mas que podem ser aplicadas universalmente) que poderão marcar a diferença, para
um futuro mais sustentável e mais resiliente perante as alterações climáticas já em curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João
Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, e
Jaime Ferreira, presidente da Direcção da AGROBIO.
Seguir-se-á “Princípios base para uma produção
sustentável e resiliente aos incêndios. A agricultura biológica”, um esclarecimento prestado por Jaime
Ferreira. Posteriormente, António Lopes falará sobre
a “Recuperação de áreas ardidas e restabelecimento da produtividade em sistemas mistos de produção
biológica”. A sessão terminará com o esclarecimento
de dúvidas.

www.gazetarural.com
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Duas dezenas de jovens estudantes do Ensino Superior recebem bolsas de estudo em
Mangualde
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Duas dezenas de jovens estudantes do Ensino Superior recebem bolsas de estudo em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
28 de Fevereiro de 2018
88 Views
Pelo segundo ano consecutivo e inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde,
a autarquia atribuiu bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior no ano letivo
2017/2018. As 20 bolsas atribuídas, com um valor global de 10.000EUR, são entregues a residentes
no concelho que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, e que ajudam a suportar os encargos
correspondentes à frequência de cursos universitários.
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, têm rendimentos baixos,
adotando, neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de oportunidades e
a coesão social.
A criação de bolsas de estudo destinadas ao Ensino Superior teve como principal objetivo promover a
igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os jovens para a sua
formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde pretende
valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de
cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios profissionais do futuro.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições referidas em
regulamento próprio, sendo o valor global a atribuir para o ano letivo 2018/2019 de 12 500EUR.
28 de Fevereiro de 2018
Antonio Pacheco
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AGRICULTURA No próximo dia 22 de março, a
partir das 18.00 horas, vai decorrer no auditório
da Cãmara Municipal de Mangualde, uma ação de
informação subordinada ao tema 'Recuperar uma
área florestal ou agrícola após um incêndio', pro-
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movida pela AGROBIO - Associação Portuguesa de
Agricultura Biológica. A sessão de abertura conta
com intervenções de João Azevedo, presidente do
Município de Mangualde - entidade promotora da
ação -, e Jaime Ferreira, presidente da AGROBIO.
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Mangualde: homenagem
às Bombeiras Voluntárias
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Paulo Prata
pauloprata@abpg.pt

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Município de Mangualde vai homenagear as Bombeiras Voluntárias deste concelho
vizinho, "pela coragem e pelos serviços prestados
à população". A homenagem terá lugar no àmbito
de uma sessão que vai decorrer no dia 9 de março,
a partir das 21.00 horas, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, e que contará ainda com a
realização de uma conferência subordinada ao tema
`O papel das mulheres na História', que terá como
oradora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Ainda no ámbito da mesma sessão, o público
presente será brindado com um momento musical
protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel Moura, Bruno Cabral e
Nuno Silva. Seguir-se-á a atuação do Grupo Dance
Mix, composto por um grupo de alunos de dança,
com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos
de idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia
Internacional da Mulher foi proclamado pela Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como
objetivo relembrar as importantes conquistas das
mulheres e a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguistico e económico a
que estavam sujeitas.
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6 A Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoverá, no dia 22 de março, uma
ação de informação subordinada ao
tema “Recuperar uma área florestal
ou agrícola após um incêndio”. A sessão terá início às 18H00, no auditório
da Câmara de Mangualde.
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Município de Mangualde atribui bolsas de estudo a 20 jovens estudantes do ensino
superior
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Pelo segundo ano consecutivo e inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde,
a autarquia atribuiu bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior no ano letivo
2017/2018. As 20 bolsas atribuídas, com um valor global de 10.000EUR, são entregues a residentes
no concelho que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, e que ajudam a suportar os encargos
correspondentes à frequência de cursos universitários.
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, têm rendimentos baixos,
adotando, neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de oportunidades e
a coesão social.
A criação de bolsas de estudo destinadas ao Ensino Superior teve como principal objetivo promover a
igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os jovens para a sua
formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde pretende
valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de
cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios profissionais do futuro.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições referidas em
regulamento próprio, sendo o valor global a atribuir para o ano letivo 2018/2019 de 12 500EUR.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde, o nosso património! - Casa de Darei em destaque no mês de Março
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A campanha Mangualde, o nosso património! destaca, no mês de março, a Casa de Darei, na aldeia
de Darei, freguesia de Mangualde. Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como
objetivo aproximar a população do património mangualdense do mais belo que existe no concelho.
CASA DE DAREI, EM MANGUALDE
O Solar de Darei, datado do século XVIII, situa-se na várzea fértil junto ao Rio Dão, na aldeia de
Darei, na freguesia de Mangualde. Estamos perante um exemplar típico da arquitetura civil de estilo
barroco. A sua planta é retangular e a sua fachada estende-se em comprimento, distribuída por três
partes separadas por pilastras.
A porta de entrada, aberta na parte central do edifício, circunscrita por duas pilastras com decoração
junto à cornija, é rematada por um frontão que ostenta a pedra de armas, em escudo esquartelado,
das famílias Albuquerque, Sampaio, Botelho e Almeida. O friso de janelas, ricamente decoradas,
alonga-se na parte superior da casa, pelo lado direito, ficando o lado esquerdo guardado para uma
varanda de duas janelas arqueadas.
No pátio, fronteiro ao solar, ergue-se uma pequena capela, também setecentista, com portal em arco
de volta perfeita, com pequeno janelo no lado direito da fachada. Encima a cornija central uma
ventana sineira, onde se acha o sino, coroada por dois coruchéus piramidais de remate em esfera e
que ladeiam a cruz granítica.
Vale a pena visitar este solar da pequena aldeia que no tempo de D. Afonso III se chamava Vila da
Rey [Vila do Rei].
Coordenadas geográficas: 40°38'39.73"N| 7°45'13.99"W
António Tavares
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos anos. A título de
exemplo, em 2017, destacamos os Refrigerantes Condestável de Abrunhosa do Mato, os Bordados de
Tibaldinho, a Casa dos Condes de Mangualde, a Fonte de Ricardina, vestígios arqueológicos ao tempo
do Império Romano em Pinheiro de Tavares, a Capela de São Domingos de Ançada, a Carvalha, a
Capela de Santo António em Mesquitela, a Fundação de Nossa Senhora da Saúde de Cunha Alta, os
símbolos maçónicos e o Solar de Santa Eufémia. Em 2018, esteve já em destaque o Santuário de
Santa Luzia, em Freixiosa.
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MANGUALDE

Autarquia homenageia
bombeiras do concelho em
Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal de Mangualde organiza, no dia 9 de
Março, uma conferência subordinada ao tema ‘O Papel das
Mulheres na História’, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.
A sessão marcada para a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, terá início às 21h00 e terá como ponto alto uma homenagem às mulheres da corporação dos Bombeiros Voluntários “pela coragem e pelos serviços prestados à população”,
adianta a autarquia numa nota à imprensa.
A mesma nota antecipa que a conferência tem como oradora Maria José Azevedo Santos, docente da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
Os presentes serão também brindados com um momento
musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel Moura, Bruno Cabral e Nuno Silva,
a atuação do Grupo Dance Mix, composto por um grupo de
alunos de dança, com idades compreendidas entre os seis e os
nove anos de idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy.
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Município de Mangualde dá 10 mil euros a alunos do ensino superior
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Bolsas de estudo são atribuídas pelo segundo ano consecutivo
A Câmara de Mangualde vai entregar bolsas de estudo no valor global de 10 mil euros a 20 jovens
habitantes do concelho que estudam no ensino superior e concluíram com sucesso o ano letivo
passado. A autarquia atribui este subsídio pelo segundo ano consecutivo no âmbito das políticas
educativas e sociais adotadas pelo executivo liderado por João Azevedo.
Com a atribuição destas bolsas, o município pretende estimular a formação dos estudantes que têm
rendimentos baixos e ajudá-los a suportar os encargos com a frequência dos cursos superiores.
A Câmara sublinha ainda que as bolsas podem ser renovadas "de ano para ano".
2018-03-01 12:44:00+00:00
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Mangualde apoia estudantes do Ensino Superior com 20 bolsas atribuídas
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Pelo segundo ano consecutivo e inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde,
a autarquia atribuiu bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior no ano letivo
2017/2018. As 20 bolsas atribuídas, com um valor global de 10.000EUR, são entregues a residentes
no concelho que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, e que ajudam a suportar os encargos
correspondentes à frequência de cursos universitários.
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, têm rendimentos baixos,
adotando, neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de oportunidades e
a coesão social.
A criação de bolsas de estudo destinadas ao Ensino Superior teve como principal objetivo promover a
igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os jovens para a sua
formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde pretende
valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de
cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios profissionais do futuro.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições referidas em
regulamento próprio, sendo o valor global a atribuir para o ano letivo 2018/2019 de 12 500EUR.
1 de Março de 2018
Redacção
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Este ano, a celebração da Páscoa
decorre entre 16 de março e 1 de abril,
em vários locais da cidade. A Páscoa em
Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde e do Centro Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
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PÁSCOA ASSINALADA EM MANGUALDE
ENTRE CULTURA E TRADIÇÃO
Como já vem sendo hábito, o
Município de Mangualde apresenta uma programação especial
para a época pascal. Este ano, a
celebração da Páscoa decorre
entre 16 de março e 1 de abril, em
vários locais da cidade. A Páscoa
em Mangualde é uma organização
da Câmara Municipal de Mangualde e da Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia de Man-

gualde e do Centro Cultural e
Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
Assim, no dia 16 de março,
pelas 21h30, decorrerá, no Auditório da Câmara Municipal, o II
Seminário "Prelúdios da Páscoa
Cultura Popular em tempo de
Quaresma". No dia seguinte, em
igual horário, o Largo da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas
pelo Grupo de Cantares de Santo

Amaro de Azurara e seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois
momentos especiais. Às 10h15,
,decorrerá a Bênção dos Ramos,
seguida de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora
do Desterro (Capela do Rebelo). À
tarde, pelas 15h00, ocorrerá a "Entrada Triunfal de Jesus Cristo em
Jerusalém", uma encenação do
grupo Ondas do Campo, que per-

correrá várias artérias da cidade
até ao Complexo Paroquial de
Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa,
a Igreja Paroquial de Mangualde
acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Já na Sexta-feira Santa,
dia 30, celebrar-se-á a Paixão do
Senhor, às 17h00, na mesma Igreja,
seguida de procissão do enterro. Já
à noite, pelas 21h30, realizar-se-á
uma Via Sacra na cidade de Man-

gualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via Sacra sai da
Igreja Nossa Senhora do Desterro
(Capela do Rebelo) e irá até à Igreja
Paroquial de Mangualde.
A Vigília Pascal realiza-se no
sábado, dia 31, às 21h30, terminando as celebrações com a Missa
Solene do Domingo de Páscoa, às
11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde.
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'DIA DO PAI' E 'DIA DA MÃE' DÃO O MOTE PARA
DOIS CONCURSOS LITERÁRIOS EM MANGUALDE
O Município e a Rede Social de
Mangualde, no âmbito da Igualdade de Género, inserida no Eixo
Fomentar a Funcionalidade Familiar, estão a organizar dois Concursos Literários cuja temática se
centra, por um lado, no Dia do Pai
e, por outro, no Dia da Mãe como
forma de promover a igualdade de
género e a cidadania. Esta atividade, de manifesto interesse
pedagógico e literário, destina-se a
autores residentes no concelho de
Mangualde, com idade igual ou superior a 1.5 anos, que apresentem
trabalhos inéditos nas áreas da

['olhou oCONCURSOS LITERÁRIOS VISAM A
PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO E DA CIDADANIA
prosa e da poesia.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da
mãe na família e na sociedade, estreitar laços afetivos, fomentar e
consolidar hábitos de escrita e de
leitura e promover a criatividade e
a imaginação são os objetivos
deste concurso onde a qualidade
literária estará em análise.
Os trabalhos a concurso deverão ser entregues até às 17 horas

do dia 16 de março de 2018 para
os concorrentes ao tema "Pai", e
até às 17 horas do dia 30 de abril
de 2018 para os concorrentes ao
tema "Mãe".
As normas de participação
nestes concursos — dimensão dos
textos, condições de entrega,
critérios de avaliação, entre outros
— podem ser consultadas em
www.cmmangualde.pt.
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PÁSCOA ASSINALADA EM MANGUALDE ENTRE
CULTURA E TRADIÇÃO 1 16 DE MARÇO A 1 DE ABRIL
Como já vem sendo hábito, o Município de Mangualde
apresenta uma programação especial para a época
pascal. Este ano, a celebração da Páscoa decorre
entre 16 de março e 1 de abril, em vários locais da
cidade. A Páscoa em Mangualde é uma organização
da Câmara Municipal de Mangualde e da Paróquia
de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde e do Centro Cultural e
Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
Assim, no dia 16 de março, pelas 21 h30, decorrerá,
no Auditório da Câmara Municipal, o II Seminário
"Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de
Quaresma". No dia seguinte, em igual horário, o Largo
da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e
seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais.
Às 10h15, decorrerá a Bênção dos Ramos, seguida
de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa
Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À tarde,
pelas 15h00, ocorrerá a "Entrada Triunfal de Jesus
Cristo em Jerusalém", uma encenação do grupo
Ondas do Campo, que percorrerá várias artérias da
cidade até ao Complexo Paroquial de Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a Igreja Paroquial
de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Já na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrarse-á a Paixão do Senhor, às 17h00, na mesma Igreja,
seguida de procissão do enterro. Já à noite, pelas
21h30, realizar-se-á uma Via Sacra na cidade de
Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos
Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via Sacra sai da
Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo)
e irá até à Igreja Paroquial de Mangualde.
A Vigília Pascal realiza-se no sábado, dia 31, às
21h30, terminando as celebrações com a Missa
Solene do Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja
Paroquial de Mangualde.

PROGRAMA ' PÁSCOA EM MANGUALDE'18
16 de março 1 21h30
II Seminário "Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em
tempo de Quaresma"
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
17 de março 1 21h30
Amentar das Almas
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e
seus convidados
Largo da Misericórdia
25 de março110h15
Bênção dos Ramos, seguida de Procissão e Missa
Solene na Igreja Paroquial
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro
(Capela do Rebelo)
25 de março115h00
Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém
Encenação de Ondas do Campo
Das artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de
Mangualde
29 de março, Quinta-feira Santa ! 21 h00
Missa da Ceia do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde
30 de março, Sexta-feira Santa117h00
Celebração da Paixão do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde e procissão do enterro
30 de março, Sexta-feira Santa 1 21h30
Via Sacra
Na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de
Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu
Da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do
Rebelo) até à Igreja Paroquial de Mangualde
31 de março 1 21h30
Vigília Pascal
1 de abril, Domingo de Páscoa111h00
Missa Solene
Igreja Paroquial de Mangualde
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MUNICIPIO DE
MANGUALDE ATRIBUI
BOLSAS DE ESTUDO A
20 JOVENS ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR
MEDIDA VISA PROMOVER A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE E A COESÃO SOCIAL
Pelo segundo ano consecutivo e inserida nas políticas
educativas e sociais do Município de Mangualde, a
autarquia atribuiu bolsas de estudo a jovens estudantes
do Ensino Superior no ano letivo 2017/2018. As 20
bolsas atribuídas, com uni valor global de 10.000E, são
entregues a residentes no concelho que concluíram com
sucesso o ano letivo anterior, e que ajudam a suportar
os encargos correspondentes à frequência de cursos
universitários.
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,
têm rendimentos baixos, adotando, neste sentido,
políticas educativas e sociais que promovam a igualdade
de oportunidades e a coesão social.
A criação de bolsas de estudo destinadas ao Ensino
Superior teve como principal objetivo promover a
igualdade de oportunidades e a coesão territorial,
estimulando e motivando as/os jovens para a sua
formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a
Câmara Municipal de Mangualde pretende valorizar a
aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas
cruciais para a formação de cidadãos conscientes e
devidamente informadas/os para enfrentar os desafios
profissionais do futuro.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano,
de acordo com as condições referidas em regulamento
próprio, sendo o valor global a atribuir para o ano letivo
2018/2019 de 12 500E.
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TRÊS CENTENAS DE PARTICIPANTES NA 4.. EDIÇÃO
DO ALCAFACHE BIKE DAY
Prova dividiu-se em 3 atividades: BTT, Trail e zumba e
caminhada
Decorreu no passado dia 18 de fevereiro, a quarta
edição do Alcafache Bike Day, que contou com a
participação de três centenas de pessoas. Esta edição
dividiu-se em 3 atividades: BTT — 25Km e 40Km; Trail
— 15Km e 25Km; e zumba e caminhada.
Este evento, organizado pela Casa do Povo de
Alcafache com o apoio, entre outras entidades, da
Câmara Municipal de Mangualde, contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo.
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LUÍS REPRESAS
Foram muitos os fãs que no passado dia 23 de
fevereiro se deslocaram a Mangualde para assistir
ao concerto de Luís Represas

CANTOR ESGOTOU AUDITÓRIO DO
COMPLEXO PAROQUIAL

V P.09

ALCAFACHE BIKE DAY

SER POR UM DIA

JOVENS DE MANGUALDE APRENDEM QUARTA EDIÇÃO CONTOU COM
CERCA DE TRÊS CENTENAS DE
NO TERRENO PROFISSÃO QUE
PARTICI PANTES
QUEREM TER NO FUTURO
„,"

"P.02
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD'.
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

P.03

Telef, e Fax: 271 703 059
(Exposição)

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES

Página 23

Renascimento
A24

ID: 73929812

01-03-2018

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 19,43 x 6,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MANGUALDE
RECUPERADOS CANÍDEOS ABANDONADOS
O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo
de Proteção Ambiental e do Posto Territorial de
Mangualde, no dia 20 de fevereiro, recuperou três
canídeos juvenis abandonados em caixas de cartão,
em Mangualde.
Durante o patrulhamento, os militares encontraram
uma caixa de cartão que tinha no seu interior uma
cria, aparentemente abandonada, naquela localidade.
No mesmo dia, receberam uma denúncia que
dava conta de outra caixa semelhante na Estrada

Nacional 234, com mais duas crias. Atendendo às
características físicas, idade e raça dos três animais,
concluiu-se que são da mesma ninhada.
As crias foram entregues nos serviços veterinários da
Câmara Municipal de Mangualde para procederam
uma avaliação médico-veterinária. A situação foi ainda
encaminhada para o Ministério Público do Tribunal
Judicial de Mangualde, devido à suspeita da prática
do crime de abandono.
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PUBLICO-ALVO
TECNICOS
LOCAIS DE
MANGUALDE
FORMADORA
PATRICIA
MONTEIRO

CONTEÚDOS

08 DE
15 DE
22 DE
29 DE
MAIO MAIO MAIO MAIO
mn.<
mia
7:M".
=:

TOTAL 14 HORAS

MANGUALDE PROMOVE
FORMAÇÃO SOBRE
"INTERVENÇÃO EM
COMPORTAMENTOS
ADITIVOS E
DEPENDÊNCIAS"
Durante o mês de maio, a Rede Social de Mangualde
e a Câmara Municipal de Mangualde promovem
uma formação de 14 horas subordinada ao
tema "Intervenção em comportamentos aditivos
e dependências", direcionada aos técnicos do
concelho. Durante quatro sessões, a formadora
Patrícia Monteiro abordará diferentes temáticas
nas instalações do Cl DEM - Centro de Inovação
e Dinamização Empresarial de Mangualde. Esta a
formação é ministrada pelo Centro de Respostas
Integradas de Viseu — CRI.
As sessões decorrerão nas quintas-feiras do mês
de maio (dias 8, 15, 22 e 29), entre as 9h30 e
13h00. Reconhecer a importância da comunidade
na intervenção dos Centro de Aconselhamento
e Deteção (CAD) é um dos objetivos, bem como
aumentar os níveis de informação na área dos
diferentes CAD. Procura-se, ainda favorecer a rede
de encaminhamento e resposta aos indivíduos do
concelho e dotar os técnicos de conhecimentos que
permitam detetar, o mais precocemente possível, o
consumo de substâncias psicoativas. Importa também
informar os técnicos sobre as respostas e recursos
existentes no território.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE E AGROBIO
INCENTIVAM POPULAÇÃO A "RECUPERAR UMA
ÁREA FLORESTAL OU AGRÍCOLA APÓS INCÊNDIO"
A AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura
Biológica, promoverá, no dia 22 de março, uma ação
de informação subordinada ao tema "Recuperar uma
área florestal ou agrícola após um incêndio". Esta
sessão terá início às 18h00, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde, com duração aproximada
de uma hora. O Município de Mangualde é parceiro
nesta que é uma iniciativa de apoio e incentivo às
populações nesta fase de recuperação pós incêndios.
Na sequência da vaga de incêndios ocorrida em 2017,
que fustigou gravemente o concelho de Mangualde,
a AGROBIO pretende divulgar boas práticas na
recuperação de áreas ardidas. Assim, esta sessão
visa informar e incentivar, no terreno, sobre técnicas
de conservação e melhoria da fertilidade do solo
e diversificação dos sistemas produtivos (técnicas
usadas na Agricultura Biológica,Cartaz Recuperar

uma área florestal ou agrícola após um incêndio
mas que podem ser aplicadas universalmente) que
poderão marcar a diferença, para um futuro mais
sustentável e mais resiliente perante as alterações
climáticas já em curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, e Jaime Ferreira, Presidente da Direção
da AGROBIO. Seguir-se-á "Princípios base para uma
produção sustentável e resiliente aos incêndios. A
agricultura biológica", um esclarecimento prestado
por Jaime Ferreira. Posteriormente, António Lopes
falará sobre a "Recuperação de áreas ardidas e
restabelecimento da produtividade em sistemas
mistos de produção biológica". A sessão terminará
com o esclarecimento de dúvidas.
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JOVENS DE MANGUALDE APRENDEM NO TERRENO A
PROFISSÃO QUE QUEREM SER NO FUTURO
Mais uma edição do «ser por um dia...» QUE TEM
COMO OBJETIVO aproximar os alunos da realidade
de trabalho
Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a Rede Social de
Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal
de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de
Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa
«Ser por um dia...». Os alunos do 9° ano do
concelho de Mangualde tiveram a oportunidade de
experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão
escolhida. As profissões escolhidas este ano foram:
investigador policial/polícia, cozinheiro, fotógrafo,
engenheiro informático, psicóloga, mecânico/
mecatrónica automóvel, médico, atriz, arquiteto e
educadora de Infância.
Maria José Coelho, presidente da Rede Social e
Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
congratula-se pela adesão dos jovens nesta ação e
pelos resultados obtidos. «Nesta atividade dissipamse algumas dúvidas de se querer enveredar ou não
por determinada área profissional. No fundo é um

complemento dos testes psicológicos e um teste
à profissão que idealizaram», sublinha Maria José
Coelho,
Realizada no ãmbito do Eixo de Intervenção "Promover

a Empregabilidade e o Empreendedorismo", da Rede
Social de Mangualde, esta ação tem como principal
objetivo aproximar os alunos da realidade de trabalho,
promovendo a vivência do quotidiano da profissão
escolhida por cada um dos alunos selecionados pelo
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Os alunos foram acolhidos pela G NR Mangualde,
Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro
de Saúde de Mangualde, Restaurante Valério, Filipe
Coelho — Produções Fotográficas, Câmara Municipal
de Mangualde, 5 Sentidos — Espaço de Reabilitação
E Intervenção Psicoeducacional, Oficina Manuel
Marques da Silva, AMARTE e Obra Social Beatriz
Pais.
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LUÍS REPRESAS
Foram muitos os fãs que no passado dia 23 de
fevereiro se deslocaram a Mangualde para assistir
ao concerto de Luís Represas

CANTOR ESGOTOU AUDITÓRIO DO
COMPLEXO PAROQUIAL

V P.09

ALCAFACHE BIKE DAY

SER POR UM DIA

JOVENS DE MANGUALDE APRENDEM QUARTA EDIÇÃO CONTOU COM
CERCA DE TRÊS CENTENAS DE
NO TERRENO PROFISSÃO QUE
PARTICI PANTES
QUEREM TER NO FUTURO
„,"

"P.02
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD'.
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
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do continente em 6 séries de 4 equipas de onde
serão apurados os 2 primeiros de cada série. Numa
segunda fase, os 12 apurados da 1a série irão jogar 3
séries de 4 equipas onde novamente serão apurados
os dois primeiros. Depois, passar-se-á a fase de play
off disputada por 4 equipas, o 1° de cada uma das
três séries e o 2° melhor qualificado, aos quais se irão
juntar os participantes dos Açores e da Madeira.
A terminar, em finais de junho, terá lugar a Fase Final,
onde será apurado o Campeão Nacional.
De acordo com declarações do Presidente da
Direção, António Ramos, ao nosso jornal, esta vitória
surge num ano particularmente difícil para o Clube,
uma vez que, devido às obras que o Município de
Mangualde tem em curso no pavilhão municipal, foram
obrigados a treinar e jogar fora, recorrendo para isso
ao aluguer de táxis e transportes particulares da
direção para efeitos de deslocação para os pavilhões
de Fornos de Algodres, Penalva do Castelo e ESFA.
António Ramos, salientou ainda, os apoios da Câmara
Municipal de Mangualde e da União de Freguesias,
bem como, dos muitos patrocinadores, sem os quais,
não seria possível o Clube chegar tão longe.
Além da equipa de Juniores B, o Pedreles Beira
Dão Clube disputa ainda o Campeonato Divisão de
Honra Séniores e respetiva Taça Distrital, onde neste
momento se encontra em 3° lugar e o Campeonato e
Taça Distrital de Juniores A, onde está em 4° lugar.

No jogo disputado no passado dia 17 de fevereiro, no
Pavilhão Cidade de Viseu, a equipa de Júniores B de
Futsal do Pedreles Beira Dão Clube, venceu a Casa
do Benfica de Viseu, por 4 a 1, sagrando-se assim
campeã distrital.
Após esta vitória, o pensamento está já na etapa que
se segue — A Taça Nacional de Juvenis em Futsal, na
qual irão participar 24 equipas do continente, 1 dos
Açores e 1 da Madeira.
Esta Taça é disputada em várias fases, sendo
que numa primeira fase, irão jogar as 24 equipas
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LUÍS REPRESAS
Foram muitos os fãs que no passado dia 23 de
fevereiro se deslocaram a Mangualde para assistir
ao concerto de Luís Represas

CANTOR ESGOTOU AUDITÓRIO DO
COMPLEXO PAROQUIAL

V P.09

ALCAFACHE BIKE DAY

SER POR UM DIA

JOVENS DE MANGUALDE APRENDEM QUARTA EDIÇÃO CONTOU COM
CERCA DE TRÊS CENTENAS DE
NO TERRENO PROFISSÃO QUE
PARTICI PANTES
QUEREM TER NO FUTURO
„,"

"P.02
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD'.
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

P.03

Telef, e Fax: 271 703 059
(Exposição)

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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COMEMORAÇOES DO
DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Integrada nas comemorações do Dia Internacional da
Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde organizará,
no dia 9 de março, uma conferência subordinada
ao tema "O papel das mulheres na História". A
sessão, que decorrerá na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, terá início às 21h00. Serão ainda
homenageadas as Bombeiras Voluntárias do concelho
pela coragem e pelos serviços prestados à população.
Esta conferência terá como oradora a Professora
Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Os
presentes serão também brindados com um momento
musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões
composto por Nancy Brito, Abel Moura, Bruno Cabral
e Nuno Silva. Seguir-se-á a atuação do Grupo Dance
Mix, composto por um grupo de alunos de dança,
com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos de
idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia
Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como
objetivo relembrar as conquistas das mulheres e a luta
contra o preconceito racial, sexual, político, cultural,
linguístico e económico a que estavam sujeitas.
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DIA DA MULHER

21H00 19 DE MARÇO I BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES

O PAPEL DAS MULHERES
NA HISTORIA
CONFERÊNCIA INTEGRADA NAS COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
ORADORA: PROF DRA. MARIA JOSÉ AZEVEDO SANTO

ATUACÕES
QUARTETO DE ACORDEÕES INANCY BRITO. ABEL MOURA, BRUNO CABRAL E NUNO SILVAI
DANCE MIX IDRUPO DE DANÇA 00 CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS NANCYI

CERIMÓNIA DE HOMENAGEM
A BOMBEIRAS VOLUNTÁRIAS
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SERVIÇOS PUBLICOS
ESSENCIAIS DEBATIDOS EM
MANGUALDE
NO ÂMBITO DO protocolo entre a Associação Portuguesa de
Direito do Consumo e a Câmara Municipal de Mangualde
Decorreu, no passado dia 15 de fevereiro, a sessão de
informação sobre Serviços Públicos Essenciais, na vertente das
comunicações eletrónicas. O momento decorreu no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde, no seguimento do protocolo
estabelecido entre a Associação Portuguesa de Direito do
Consumo (APDC) e a Câmara Municipal de Mangualde. O
Professor Mário Frota, Presidente da APDC, foi o orador nesta
sessão de informação.
O protocolo estabelece corno objetivo a cooperação na
realização de um projeto aprovado e apoiado pelo Fundo para
a Promoção dos Direitos dos Consumidores, no âmbito da
informação, educação e apoio dos consumidores.
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Mangualde, o nosso património! destaca a Casa de Darei
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A campanha Mangualde, o nosso património! destaca, no mês de março, a Casa de Darei, na aldeia
de Darei, freguesia de Mangualde. Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como
objetivo aproximar a população do património mangualdense do mais belo que existe no concelho.
CASA DE DAREI, EM MANGUALDE
O Solar de Darei, datado do século XVIII, situa-se na várzea fértil junto ao Rio Dão, na aldeia de
Darei, na freguesia de Mangualde. Estamos perante um exemplar típico da arquitetura civil de estilo
barroco. A sua planta é retangular e a sua fachada estende-se em comprimento, distribuída por três
partes separadas por pilastras.
A porta de entrada, aberta na parte central do edifício, circunscrita por duas pilastras com decoração
junto à cornija, é rematada por um frontão que ostenta a pedra de armas, em escudo esquartelado,
das famílias Albuquerque, Sampaio, Botelho e Almeida. O friso de janelas, ricamente decoradas,
alonga-se na parte superior da casa, pelo lado direito, ficando o lado esquerdo guardado para uma
varanda de duas janelas arqueadas.
No pátio, fronteiro ao solar, ergue-se uma pequena capela, também setecentista, com portal em arco
de volta perfeita, com pequeno janelo no lado direito da fachada. Encima a cornija central uma
ventana sineira, onde se acha o sino, coroada por dois coruchéus piramidais de remate em esfera e
que ladeiam a cruz granítica.
Vale a pena visitar este solar da pequena aldeia que no tempo de D. Afonso III se chamava Vila da
Rey [Vila do Rei].
Coordenadas geográficas: 40°38'39.73"N| 7°45'13.99"W
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos anos. A título de
exemplo, em 2017, destacamos os Refrigerantes Condestável de Abrunhosa do Mato, os Bordados de
Tibaldinho, a Casa dos Condes de Mangualde, a Fonte de Ricardina, vestígios arqueológicos ao tempo
do Império Romano em Pinheiro de Tavares, a Capela de São Domingos de Ançada, a Carvalha, a
Capela de Santo António em Mesquitela, a Fundação de Nossa Senhora da Saúde de Cunha Alta, os
símbolos maçónicos e o Solar de Santa Eufémia. Em 2018, esteve já em destaque o Santuário de
Santa Luzia, em Freixiosa.
2 Março, 2018
José Silva
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Páscoa assinalada em Mangualde entre cultura e tradição - Farol da Nossa Terra
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Como já vem sendo hábito, o Município de Mangualde apresenta uma programação especial para a
época pascal. Este ano, a celebração da Páscoa decorre entre 16 de março e 1 de abril, em vários
locais da cidade. A Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e do Centro
Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
Assim, no dia 16 de março, pelas 21h30, decorrerá, no Auditório da Câmara Municipal, o II Seminário
"Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma". No dia seguinte, em igual horário, o
Largo da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara
e seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais. Às 10h15, decorrerá a Bênção dos Ramos,
seguida de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À
tarde, pelas 15h00, ocorrerá a "Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém", uma encenação do
grupo Ondas do Campo, que percorrerá várias artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de
Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Já na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrar-se-á a Paixão do Senhor, às 17h00, na mesma
Igreja, seguida de procissão do enterro. Já à noite, pelas 21h30, realizar-se-á uma Via Sacra na
cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via
Sacra sai da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) e irá até à Igreja Paroquial de
Mangualde.
A Vigília Pascal realiza-se no sábado, dia 31, às 21h30, terminando as celebrações com a Missa Solene
do Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde.
PROGRAMA | PÁSCOA EM MANGUALDE'18
16 de março | 21h30
II Seminário "Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma"
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
17 de março | 21h30
Amentar das Almas
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e seus convidados
Largo da Misericórdia
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25 de março | 10h15
Bênção dos Ramos, seguida de Procissão e Missa Solene na Igreja Paroquial
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo)
25 de março | 15h00
Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém
Encenação de Ondas do Campo
Das artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de Mangualde
29 de março, Quinta-feira Santa | 21h00
Missa da Ceia do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde
30 de março, Sexta-feira Santa | 17h00
Celebração da Paixão do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde e procissão do enterro
30 de março, Sexta-feira Santa | 21h30
Via Sacra
Na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu
Da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) até à Igreja Paroquial de Mangualde
31 de março | 21h30
Vigília Pascal
1 de abril, Domingo de Páscoa | 11h00
Missa Solene
Igreja Paroquial de Mangualde
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Conversa Central - na Rádio Jornal do Centro
IOSE
)1.1 NQU El RO
Ex • secretário

Fala-se de tudo quando estamos perante um processo que não foi correto nem
transparente, rigoroso e cuidado.

de Estado do PS

"Para Viseu nunca há
fundos comunitários"
A Comissão Nacional de Jurisdição
do Partido Socialista veio confirmar
a decisão da Comissão Federativa de
Jurisdição Distrital para que sejam
repetidas as eleições para a Comissão
Política Concelhia do PS Viseu. Era o
esperado?
Não há surpresa. É o reafirmar do poder que nesta altura está instituído no
PS. Tenho sérias dúvidas sobre este processo. Gostava que a análise tivesse sido
feita de uma forma distanciada. Resta esperar pelos próximos episódios, se
houver próximos episódios.
Há em alguns setores do PS suspeitas sobre a forma como os votos foram guardados no final da votação, alegadamente em
envelope não lacrado, podendo dar origem a que os mesmos fossem alterados...

Isto resolvia-se com a repetição das
eleições ou Lúcia Silva, que tem reclamado vitória, deve avançar para o Tribunal Constitucional, última instância
para a qual pode recorrer?
A resolução mais direta seria a repetição das eleições. Mas se uma das partes, nomeadamente a que reclama vitória, verificar que há falhas graves de
rigor e que isso deve ser esclarecido
noutras instâncias deve fazer uso dos
seus direitos. Um partido político não
é um clube de amigos é uma organização onde deve haver o exercício da
responsabilidade.
As eleições para a concelhia do PS Viseu a repetirem-se só devem acontecer lá para meados do próximo mêsde abril. Em março há o congresso e
o processo eleitoral para a Comissão
Política da Federação Distrital onde se
confirma a recandidatura de António
Borges. A situação de candidato único
não é do seu agrado?
Seria importante haver outras alterna-
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tivas. António Borges é candidato único por mérito próprio e por demérito
de outros que se limitaram a falar, mas
nada fizeram em concreto. Aqueles que
muito falaram nos corredores faltou-lhes o essencial que é a atitude e a coragem para um debate político que seria muito bom para o Partido Socialista.
É uma desilusão o facto de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde e o homem porque se esperava, não
ter avançado?
Toda a gente tinha ideia de que ele podia
protagonizar essa alternativa, mas não
o fez. Não falei com ele e não sei quais
foram as circunstâncias para não ter
avançado.
João Azevedo tinha essa obrigação?
Quando João Azevedo foi presidente
da Federação Distrital era uma esperança para o distrito. Tenho muita estima por ele, acho que ele deveria assumir esse combate político, é uma pessoa
com muitas qualidades, presidente de
câmara com provas dadas, com assento nos órgãos nacionais do PS e não vejo
outra pessoa com capacidade para assumir este combate. Terá uma estraté-

gia e um tempo próprio que terá que ser
respeitado.
Embora nos últimos dias tenha chovido com intensidade, o problema da
seca persiste e é preciso olhar para o
futuro. Ao contrário do que defende o
presidente da Câmara de Viseu, o ministro do Ambiente diz que não haverá dinheiro para barragens, deitando
por terra a possibilidade da construção
da barragem da Maeira no Rio Vouga
que abasteceria Viseu e mais sete concelhos da região. O ministro prefere apostar numa conduta de ligação à
barragem de Pretarouca. Como analisa tudo isto?
A ligação à barragem do rio Balsemão,
em Lamego, e às Águas do Planalto>
em Tondela pode ser uma boa solução
para o imediato, mas devemos pensar
a longo e médio prazo porque as alterações climatéricas vieram para ficar.
Por isso nãc; devemos desistir da construção da barragem no Vouga. Viseu
não pode aceitar que para a nossa região nunca existam fundos comunitários. Não há para barragens, não há
para o IP3, não há para a ferrovia, não
pode ser.

Outros temas abordados na Conversa Central Rádio Jornal do Centro: A captação de investimento para Viseu; as reclamadas barragens para o regadio em Moi menta da Beira; os desafios de Rui
Rio na liderança do PSD; os protagonistas sociais•democratas no distrito de Viseu; a recandidatura anunciada de Trump à presidência dos RUA. Para ouvir na íntegra: sexta-feira,2 de março as
10h00 e às 24h00. Sábado, dia 3 de março às 8h30 e domingo, dia 4 de março às 19h00
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António
Figueiredo
Diretor

SEMANÁRIO DA EGLÃO DE VISEU
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P.5 SEGURANÇA

• População com medo dos animais em bairros residenciais
da cidade de Viseu

'Assunto sério" provoca "risota"
na Assembleia Municipal
• Deputados municipais "risadinhas" criticados
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Critica! Software
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de Viseu

Comissão Nacional Cinco anos
de atividade
manda repetir
eleições no PS Viseu Fora de Rebanho

P.28 I-)ESPOR fo

Judo de Viseu
a formar
campeões

P.34 OPINIÃO

"UM PARTIDO
POLÍTICO NÃO
É UM CLUBE
DE AMIGOS"

AO CENTRO P.2 / REGIÃO P.5 / CULTURA P.24 / DESPORTO P.26 / ENTREVISTA P.28 / OPINIAO P.32 / CRÍTICA P.39

FRTrave

VIAGENS e TURISvO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 194 3510-033 Viseu • Telí.: (+351) 232 406 610 • Telm (+351) 927 510 801 • E-mail: geral(afrtravel
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■ MANGUAI.DE
Texto Irene Ferreira

HOMENAGEM ÀS BOMBEIRAS DO CONCELHO
MULHERES QUE INTEGRAM VOLUNTÁRIOS VÃO SER HOMENAGEADAS PELA AUTARQUIA
MANGUALDENSE NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. JACINTA COSTA E ANDREIA
ALBUQUERQUE SÃO DUAS DAS HOMENAGEADAS

Há 23 anos foi a vontade de ajudar
o próximo e ser prestável à saciedade que levou Jacinta Costa a
ingressar nos Bombeiros Voluntários de
Mangualde. Bombeira de la categoria é
a mulher mais antiga no ativo e ainda se
lembra do quão "difícil" foi a adaptação
ao trabalho, uma vez que aos olhos da
sociedade se tratava de uma ocupação
"para os homens". "Já existiam algumas
mulheres na corporação, mas com serviços mais leves sem atividade ao nível do
socorro", explica Jacinta Costa
Na altura com 15 anos exigiu à direção
dos bombeiros que pretendia executar
as mesma tarefas que os colegas do sexo
masculino. Uma exigência que não era
fácil de concretizar até porque o antigo
quartel não apresentava condições
para acolher operacionais femininas.
"Reivindicámos o nosso espaço e conseguimos", relata.
Na primeira saída de socorro, Jacinta
Costa admite que a "adrenalina que
sentia estava no topo" e só a experiência
dos colegas que integravam a equipa a
tranquilizavam. Passadas duas décadas
de dedicação à causa, a bombeira mais
antiga ainda no ativo não se arrepende
da escolha de vestir a farda. "Gosto
daquilo que faço", diz, mesmo que a
profissão lhe retire algum tempo para
se dedicar ao papel de mulher, esposa e
mãe. "Cresci como pessoa e tornei-me
mais humana", realça.
Dos momentos mais traumatizantes
lembra o primeiro ato de socorro em
que participou que envolveu uma vítima
mortal, carbonizada, resultante de
um acidente automóvel e um acidente
para o qual não sentia "vontade" em ir
prestar socorro e depois ficou a saber
que as vítimas mortais eram da sua
família. "Nesses momentos mais difíceis
temos de arrumar o nosso coração

Jacinta Costa e Andreia Albuquerque sâo duas das operacionais que serão homenageadas

numa caixa e continuar a trabalhar
sem pensar", desabafa "porque muitas vezes também temos de ser uma
mão amiga para quem socorremos".
Ser chefe nos Bombeiros de Mangualde
é a ambição de Jacinta Costa. "Nunca
tivemos uma mulher chefe e eu gostaria
um dia de chegar a esse lugar", conclui
Voluntária contra a vontade dos pais
Com 22 anos, Andreia Albuquerque é
a estagiária mais nova da corporação
mangualdense que também se rendeu à vontade de ajudar o próximo.

"Desde muito pequena que tinha este
desejo porque tive a oportunidade de
ver os bombeiros em ação quando
socorreram a minha avó. Esse momento mexeu comigo e ajudou-me
a decidir o que queria fazer", explica.
No entanto, o ingresso na associação humanitária não foi bem visto pela familia.
"Demorei a dar-lhes a volta. Foi um processo complicado mas consegui", conta.
O estágio que considera "exigente"
decorre há um ano e meio e "está acorrer
bem". Quanto ao futuro, a estagiária
pretende "chegar longe" rios bombeiros.

HOMENAGEM ACONTECE A 9 DE MARÇO

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde vai homenagear as Bombeiras Voluntárias do concelho
pela «coragem e pelos serviços prestados à população». A iniciativa decorre no
dia 9 de março, às 21 h00 na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
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Jacinta Costa e Andreia Albuquerque são duas das operacionais que serão homenageadas pelo
município
Há 23 anos foi a vontade de ajudar o próximo e ser prestável à sociedade que levou Jacinta Costa a
ingressar nos Bombeiros Voluntários de Mangualde. Bombeira de 1ª categoria é a mulher mais antiga
no ativo e ainda se lembra do quão "difícil" foi a adaptação ao trabalho, uma vez que aos olhos da
sociedade se tratava de uma ocupação "para os homens". "Já existiam algumas mulheres na
corporação, mas com serviços mais leves sem atividade ao nível do socorro", explica Jacinta Costa.
Na altura com 15 anos exigiu à direção dos bombeiros que pretendia executar as mesma tarefas que
os colegas do sexo masculino. Uma exigência que não era fácil de concretizar até porque o antigo
quartel não apresentava condições para acolher operacionais femininas. "Reivindicámos o nosso
espaço e conseguimos", relata.
Na primeira saída de socorro, Jacinta Costa admite que a "adrenalina que sentia estava no topo" e só
a experiência dos colegas que integravam a equipa a tranquilizavam. Passadas duas décadas de
dedicação à causa, a bombeira mais antiga ainda no ativo não se arrepende da escolha de vestir a
farda. "Gosto daquilo que faço", diz, mesmo que a profissão lhe retire algum tempo para se dedicar ao
papel de mulher, esposa e mãe. "Cresci como pessoa e tornei-me mais humana", realça.
Dos momentos mais traumatizantes lembra o primeiro ato de socorro em que participou que envolveu
uma vítima mortal, carbonizada, resultante de um acidente automóvel e um acidente para o qual não
sentia "vontade" em ir prestar socorro e depois ficou a saber que as vítimas mortais eram da sua
família. "Nesses momentos mais difíceis temos de arrumar o nosso coração numa caixa e continuar a
trabalhar sem pensar", desabafa "porque muitas vezes também temos de ser uma mão amiga para
quem socorremos".
Ser chefe nos Bombeiros de Mangualde é a ambição de Jacinta Costa. "Nunca tivemos uma mulher
chefe e eu gostaria um dia de chegar a esse lugar", conclui.
Voluntária contra a vontade dos pais
Com 22 anos, Andreia Albuquerque é a estagiária mais nova da corporação mangualdense que
também se rendeu à vontade de ajudar o próximo.
"Desde muito pequena que tinha este desejo porque tive a oportunidade de ver os bombeiros em ação
quando socorreram a minha avó. Esse momento mexeu comigo e ajudou-me a decidir o que queria
fazer", explica. No entanto, o ingresso na associação humanitária não foi bem visto pela família.
"Demorei a dar-lhes a volta. Foi um processo complicado mas consegui", conta.
O estágio que considera "exigente" decorre há um ano e meio e "está a correr bem". Quanto ao
futuro, a estagiária pretende "chegar longe" nos bombeiros.
Homenagem acontece a 9 de março
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No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde vai
homenagear as Bombeiras Voluntárias do concelho pela "coragem e pelos serviços prestados à
população". A iniciativa decorre no dia 9 de março, às 21h00 na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
2018-03-02 15:11:00+00:00
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"Bombeiras" homenageadas em Mangualde

Tipo Meio:
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Meio:
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02/03/2018

URL: https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/bombeiras-homenageadas-em-mangualde/

Iniciativa será realizada no Dia da Mulher
A Câmara de Mangualde vai homenagear as bombeiras voluntárias do concelho no Dia Internacional
da Mulher (9 de março).
A homenagem, justificada "pela coragem e pelos serviços prestados à população", será coadjuvada
por uma conferência subordinada ao tema "O papel das mulheres na História", dirigida pela professora
Maria José Azevedo Santos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e por momentos
musicais do Quarteto de Acordeões e do Grupo Dance Mix.
Este conjunto de iniciativas terá lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves às 21h00.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
2018-03-02 15:01:00+00:00
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Mangualde. "Sextas da Lua" apresenta "Há palavras que os beijam"

Tipo Meio:
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Data Publicação:

03/03/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8556a3bb

Em março, no 'Sextas da Lua', "Há palavras que os beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia"
da Associação AMARTE. A iniciativa tem lugar no dia 23 de março, pelas 21h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, e a entrada é livre. A Associação AMARTE apresenta o
espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena Fernando Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o Dr. Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José.
Ainda haverá um momento especial dedicado ao romance com a sua Ofélia.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da Lua'
do mês de março é dedicada à poesia (21 de março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
Sinopse:
"Hoje ele não faz anos. Dura. Somam-se-lhe os dias.
Hoje, Fernando Pessoa e alguns dos seus muitos heterónimos sentam-se à mesa, num jantar
organizado pela sua "Bebezinha", pela sua Ofélia. Revivem histórias, citações e excertos, revivem
memórias de um Modernismo distante, mas sempre presente.
Passaram 130 anos desde o tempo em que festejam o dia dos seus anos."
Dramaturgia e encenação: Maria Aguiar
Interpretação: Bruno Amaral, Carolina Almeida, Diogo Silva, Francisco Almeida, Fátima Marques, Inês
Pinto, João Messias, João Vouga, Levi França Tiago Amaral
Coreografia: Helena Couto
Bailarinos: Carolina Almeida, Leonor Cardoso, Inês Cardoso, Mariana Gomes, Pedro Sobral, Soraia
Coelho
3 Março, 2018
José Silva
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"Há palavras que os beijam" na Biblioteca Municipal de Mangualde
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Em março, no 'Sextas da Lua', "Há palavras que os beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia"
da Associação AMARTE. A iniciativa tem lugar no dia 23 de março, pelas 21h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, e a entrada é livre. A Associação AMARTE apresenta o
espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena Fernando Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o Dr. Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José.
Ainda haverá um momento especial dedicado ao romance com a sua Ofélia.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da Lua'
do mês de março é dedicada à poesia (21 de março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
Sinopse:
"Hoje ele não faz anos. Dura. Somam-se-lhe os dias.
Hoje, Fernando Pessoa e alguns dos seus muitos heterónimos sentam-se à mesa, num jantar
organizado pela sua "Bebezinha", pela sua Ofélia. Revivem histórias, citações e excertos, revivem
memórias de um Modernismo distante, mas sempre presente.
Passaram 130 anos desde o tempo em que festejam o dia dos seus anos."
Dramaturgia e encenação: Maria Aguiar
Interpretação: Bruno Amaral, Carolina Almeida, Diogo Silva, Francisco Almeida, Fátima Marques, Inês
Pinto, João Messias, João Vouga, Levi França Tiago Amaral
Coreografia: Helena Couto
Bailarinos: Carolina Almeida, Leonor Cardoso, Inês Cardoso, Mariana Gomes, Pedro Sobral, Soraia
Coelho.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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No ´Sextas da Lua´, "Há palavras que os beijam"em Mangualde
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Data Publicação:
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Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=27936

No 'Sextas da Lua', "Há palavras que os beijam"em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
3 de Março de 2018
34 Views
Em março, no 'Sextas da Lua', "Há palavras que os beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia"
da Associação AMARTE. A iniciativa tem lugar no dia 23 de março, pelas 21h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, e a entrada é livre. A Associação AMARTE apresenta o
espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena Fernando Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o Dr. Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José.
Ainda haverá um momento especial dedicado ao romance com a sua Ofélia.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da Lua'
do mês de março é dedicada à poesia (21 de março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
Sinopse:
"Hoje ele não faz anos. Dura. Somam-se-lhe os dias.
Hoje, Fernando Pessoa e alguns dos seus muitos heterónimos sentam-se à mesa, num jantar
organizado pela sua "Bebezinha", pela sua Ofélia. Revivem histórias, citações e excertos, revivem
memórias de um Modernismo distante, mas sempre presente.
Passaram 130 anos desde o tempo em que festejam o dia dos seus anos."
Dramaturgia e encenação: Maria Aguiar
Interpretação: Bruno Amaral, Carolina Almeida, Diogo Silva, Francisco Almeida, Fátima Marques, Inês
Pinto, João Messias, João Vouga, Levi França Tiago Amaral
Coreografia: Helena Couto
Bailarinos: Carolina Almeida, Leonor Cardoso, Inês Cardoso, Mariana Gomes, Pedro Sobral, Soraia
Coelho
Por:Mun.Mangualde
3 de Março de 2018
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Antonio Pacheco

Página 45

A46

Conversa Central: "Para Viseu não há fundos comunitários"
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José Junqueiro diz que a região não pode tolerar a falta de dinheiro para projetos de desenvolvimento
A Comissão Nacional de Jurisdição do Partido Socialista veio confirmar a decisão da Comissão
Federativa de Jurisdição Distrital para que sejam repetidas as eleições para a Comissão Política
Concelhia do PS Viseu. Era o esperado?
Não há surpresa. É o reafirmar do poder que nesta altura está instituído no PS. Tenho sérias dúvidas
sobre este processo. Gostava que a análise tivesse sido feita de uma forma distanciada. Resta esperar
pelos próximos episódios, se houver próximos episódios.
Há em alguns setores do PS suspeitas sobre a forma como os votos foram guardados no final da
votação, alegadamente em envelope não lacrado, podendo dar origem a que os mesmos fossem
alterados...
Fala-se de tudo quando estamos perante um processo que não foi correto nem transparente, rigoroso
e cuidado.
Isto resolvia-se com a repetição das eleições ou Lúcia Silva, que tem reclamado vitória, deve avançar
para o Tribunal Constitucional, última instância para a qual pode recorrer?
A resolução mais direta seria a repetição das eleições. Mas se uma das partes, nomeadamente a que
reclama vitória, verificar que há falhas graves de rigor e que isso deve ser esclarecido noutras
instâncias deve fazer uso dos seus direitos. Um partido político não é um clube de amigos é uma
organização onde deve haver o exercício da responsabilidade.
As eleições para a concelhia do PS Viseu a repetirem-se só devem acontecer lá para meados do
próximo mês de abril. Em março há o congresso e o processo eleitoral para a Comissão Política da
Federação Distrital onde se confirma a recandidatura de António Borges. A situação de candidato único
não é do seu agrado?
Seria importante haver outras alternativas. António Borges é candidato único por mérito próprio e por
demérito de outros que se limitaram a falar, mas nada fizeram em concreto. Aqueles que muito
falaram nos corredores faltou-lhes o essencial que é a atitude e a coragem para um debate político
que seria muito bom para o Partido Socialista.
É uma desilusão o facto de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde e o homem porque se
esperava, não ter avançado?
Toda a gente tinha ideia de que ele podia protagonizar essa alternativa, mas não o fez. Não falei com
ele e não sei quais foram as circunstâncias para não ter avançado.
João Azevedo tinha essa obrigação?
Quando João Azevedo foi presidente da Federação Distrital era uma esperança para o distrito. Tenho
muita estima por ele, acho que ele deveria assumir esse combate político, é uma pessoa com muitas
qualidades, presidente de câmara com provas dadas, com assento nos órgãos nacionais do PS e não
vejo outra pessoa com capacidade para assumir este combate. Terá uma estratégia e um tempo
próprio que terá que ser respeitado.
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Embora nos últimos dias tenha chovido com intensidade, o problema da seca persiste e é preciso olhar
para o futuro. Ao contrário do que defende o presidente da Câmara de Viseu, o ministro do Ambiente
diz que não haverá dinheiro para barragens, deitando por terra a possibilidade da construção da
barragem da Maeira no Rio Vouga que abasteceria Viseu e mais sete concelhos da região. O ministro
prefere apostar numa conduta de ligação à barragem de Pretarouca. Como analisa tudo isto?
A ligação à barragem do rio Balsemão, em Lamego, e às Águas do Planalto, em Tondela pode ser uma
boa solução para o imediato, mas devemos pensar a longo e médio prazo porque as alterações
climatéricas vieram para ficar. Por isso não devemos desistir da construção da barragem no Vouga.
Viseu não pode aceitar que para a nossa região nunca existam fundos comunitários. Não há para
barragens, não há para o IP3, não há para a ferrovia, não pode ser.
2018-03-04 20:00:00+00:00
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SABERES E SABORES
DO DOURO
ENCONTROS COM
ALICE CARDOSO
ZTondela
Zogh3o
A escritora Alice Cardoso

vai participar em três éncontros com crianças do
pré-escolar e alunos do I°
ciclo, na Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro, a partir
das 09h30. No final, haverá
sessão de autógrafos.

ZSão João da Pesqueira
ZSábado, oghoo
No terceiro fim-de-semana

deste evento, destaque para
as provas de azeite, os showcooking's, os almoços regionais nas tasquinhas de gastronomia da feira, e ainda
muita animação musical, a
'CaminhadaAmendoeira em
Flor', maratona de indoorcycling e o percurso cultural
urbano.

PRÓXIMOS DIAS

APRESENTAÇÃO
DE LIVRO
Nelas
ZQuarta-feira, 101130

Elisabete Jacinto vai apresentar, na EB 2.3 Fortunato
de Almeida, o seu livro "Os
Portugas no Dakar", elaborado em parceria com Luís
Pinto Coelho.
ENCONTRO COM
MOITA FLORES
ZVila Nova de Paiva
ZSexta-feira, loh3o

O escritor Francisco Moita
Flores vai estar no Auditório
Municipal Carlos Paredes,
no âmbito da Semana da
Leitura, uma organização
do município de Vila Nova
de Paiva
DIA DA MULHER
ZMangualde
ZSexta-feira, 21hoo

A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai receber
uma conferência integrada
nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher. O
tema "O Papel das Mulheres na História" vai ter como
oradora Maria José Azevedo Santo. O evento terá
ainda actuações por parte
de Quarteto de Acordeões e
do grupo de dança "Dance
Mix", englobando igualmente uma cerimónia de
homenagem a bombeiras
voluntárias.

CICLO DE
CONCERTOS
ZVouzela
Sábado, 21h3o

Organizado pelo Ensemble
Vocal de Vouzela, o ciclo de
concertos arranca na Igreja
de S. Frei Gil, com a actuação
da Orquestra Barroca, do
Conservatório de Música da
Jobra, de Albergaria-a-Velha
O ciclo continuará no dia 25
de Março e terminará no dia
1 de Abril.
DIA DA MULHER
)Resende
)Domingo, oghoo

As comemorações deste dia,
organizadas pelo município
de Resende, vão incluir uma
caminhada solidária a favor
da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o seguinte percurso: Ponte de Covelinhas,
Ovadas de Orna, Panchoninha, Mareares e Granja de
Ovadas. No final, haverá um
almoço convívio e animação
musical.
FEIRA DO FUMEIRO
DO DEMO
Vila Nova de Paiva
Domingo, loh3o

O Parque Urbano de Touro
recebe a 7° edição da Feira
do Fumeiro do Demo. Fumeiro tradicional, produtos
típicos, showcooking, animação garantida e ainda um
grande espectáculo de José
Malhoa marcam a programação deste ano do certame.
Página 48

A49

Autarcas exigem obras na Linha da Beira Alta. "É uma emergência nacional"
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Internet
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Data Publicação:

05/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40103cde

Os autarcas da região Centro pedem uma intervenção urgente para garantir a segurança na Linha da
Beira Alta, depois do oitavo descarrilamento em quatro anos.
"Estas situações não se podem voltar a repetir. O Estado tem que resolver imediatamente esta
situação. É uma emergência nacional", disse à Renascença o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo.
Mangualde vive assombrada pelas recordações do passado de mais de 30 anos com o acidente de
Alcafache. Os constantes descarrilamentos na Linha da Beira Alta devem ser um alerta urgente,
considera o autarca João Azevedo.
É necessário que essa obra seja feita, não só por uma questão de modernização e competitividade do
território e do país, mas também por questões de segurança."
O autarca socialista refere que nas últimas semanas reuniu com o ministro das Infraestruturas, Pedro
Marques, e lamenta continuar tudo na mesma.
"Tive a oportunidade de, nas últimas semanas, ter referido isso junto do ministro Pedro Marques. Fi-lo
em momento certo, infelizmente estão a acontecer outras situações que não deviam acontecer e
esperamos que tenhamos a solução. Estas situações não se podem voltar a repetir. O Estado tem que
resolver imediatamente e requalificar a linha da Beira Alta", afirma o autarca João Azevedo.
A Linha da Beira Alta foi cortado no domingo, 4 de março, na sequência de um deslizamento de terras
que provocou o descarrilamento de um comboio Intercidades. A bordo seguiam 75 pessoas e ninguém
ficou ferido.
A circulação voltou a ser cortada esta segunda-feira, às 8h00, devido a um novo deslizamento de
terras junto ao túnel do Coval, Mortágua, Viseu, onde no domingo um comboio de passageiros
descarrilou.
Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse que na altura do novo deslizamento não estava
nenhum comboio a passar.
05 mar, 2018 - 13:55
Renascença

Página 49

A50

Duração: 00:01:49

Renascença
ID: 73890536

OCS: Renascença - Notícias

05-03-2018 13:00

Linha da Beira Alta
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45001e0a-c1fd-4f01-8c0da72b52652445&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Requalificar a linha da Beira Alta é uma emergência nacional, é necessário garantir segurança. É o
apelo do autarca de Mangualde no dia em que o Governo apresentou o plano estratégico para a
ferrovia. A linha da Beira Alta está de novo cortada após deslizamento de terras em Mortágua.
Declarações de João Azevedo, autarca.
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Requalificar a linha da Beira Alta é uma emergência nacional
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa9f0f84-2ded-4b4f-a06db2f929e3f975&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Requalificar a linha da Beira Alta é uma emergência nacional, é necessário garantir segurança, apelo
do autarca de Mangualde. A linha da Beira Alta está de novo cortada após deslizamento de terras em
Mortágua. Este domingo um comboio e Intercidades descarrilou, João Azevedo pede uma intervenção
urgente para salvaguardar a segurança dos passageiros.

Página 51

A52

Duração: 00:01:06

Renascença
ID: 73893768

OCS: Renascença - Notícias

05-03-2018 16:00

Requalificar a linha da Beira Alta é uma emergência nacional
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1591dfc-7b12-4af0-a25747bbf249f514&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

Está restabelecida a circulação na linha da Beira Alta que entretanto foi retomada, depois de ter
estado cortada após deslizamento de terras em Mortágua. Requalificar a linha da Beira Alta é
considerada uma emergência nacional para quem lá vive, é o caso do autarca de Mangualde a pedir
uma intervenção urgente.
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Autarcas reclamam "obras urgentes" na Linha da Beira Alta
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Diversos autarcas da região Centro exortam a uma intervenção "urgente" para que seja assegurada "a
segurança na Linha da Beira Alta", depois do oitavo descarrilamento em quatro anos.
"Estas situações não se podem voltar a repetir. O Estado tem que resolver imediatamente esta
situação. É uma emergência nacional", afirmou à Rádio Renascença o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo.
Mangualde tem a trágica recordação de há 32 anos,quando o acidente de Alcafache terá vitimado
mortalmente cerca de 170 pessoas. "Os constantes descarrilamentos na Linha da Beira Alta devem ser
um alerta urgente", frisa o edil João Azevedo.
"É necessário que essa obra seja feita, não só por uma questão de modernização e competitividade do
território e do país, mas também por questões de segurança", acrescenta, adiantando que "reuni com
o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, mas continua tudo na mesma".
6 Março, 2018
José Silva
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Quatro unidades locais de Proteção Civil criadas no concelho de Mangualde

Tipo Meio:
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Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fdead2f7

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, apresentou na passada quinta-feira,
dia 1, as quatro unidades locais de Proteção Civil já criadas no concelho. Nesta reunião, estiveram
presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, bem como os Serviços Municipais de
Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal. Estão ainda a ser realizadas, nas freguesias, sessões de
esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos.
As quatro unidades locais de Proteção Civil criadas dizem respeito à União das Freguesias de Moimenta
de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, Junta de Freguesia de Quintela de Azurara e União das Freguesias de Tavares. Está ainda
prevista a criação de mais duas unidades locais: Freguesia de Alcafache e Freguesia de Espinho.
A primeira sessão de sensibilização sobre a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos até 15 de março
ocorreu na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. Realizar-se-ão mais
doze sessões, dispersas por todo o concelho.
6 Março, 2018
José Silva
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06-03-2018
O LEITOR

Márcio
Costa
Odemira

.Sofia
Monteiro
Mangualde

Dadores
da Marinha
Grande

ANOTICIA.

ANIMAÇÃO. A Biblioteca Municipal
José Saramago, em Odemira, recebe a
12a edição da BDTECA - Mostra de Banda Desenhada.

MULHERES. Realiza-se no dia 9, em
Mangualde, uma conferência subordinada ao tema 'O papel das mulheres na História'.

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

Meio: Imprensa

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,21 x 7,45 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ARESPOSTA
A Iniciativa inclui exposições, um encontro nacional de sketchers, feira do
livro, tertúlia e mostra com os trabalhos presentes no concurso de B0.
A sessão decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Serão ainda homenageadas as bombeiras voluntárias do concelho.
Esta ação de recolha realiza-se nas
Instalações da IVIMA, na Marinha
Grande, no seguinte horário: 09h00 às
13h00.
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Conferência sobre
finanças e contabilidade
EVENTO Elísio Oliveira, vicepresidente da Câmara de Mangualde e ex-director financeiro
do Grupo PSA - Centro de Produção de Mangualde, João Rodrigues, economista e ex-director coordenador da região
Centro de um banco comercial, José Rodrigues de Jesus,
bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e
Paulo Lourenço, professor do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e secretário geral da Federação Portuguesa de Futebol)
participam hoje, pelas 14h30,
numa conferência subordinada ao tema 'Finanças e Contabilidade', promovida pelo

Departamento de Gestão da
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu.
O evento realiza-se no âmbito das comemorações dos 30
anos da licenciatura em Gestão
de Empresas, 20 anos da licenciatura em Contabilidade e 10
anos do mestrado em Finanças. No âmbito do programa
de comemorações, designado
por '30 Anos de Gestão – Memórias, Testemunhos, Desafios', o Departamento está a desenvolver um vasto conjunto
de iniciativas, do qual faz parte
esta conferência, que terá lugar
na Aula Magna do Instituto Politécnico. |
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HOJE
ENCONTROS COM
ALICE CARDOSO
Tondela
09h30
A escritora Alice Cardoso
vai participar em três encontros com crianças do
pré-escolar e alunos do 1º
ciclo, na Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro, a partir
das 09h30. No final, haverá
sessão de autógrafos.
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SABERES E SABORES
DO DOURO
São João da Pesqueira
Sábado, 09h00
No terceiro fim-de-semana
deste evento, destaque para
as provas de azeite, os showcooking’s, os almoços regionais nas tasquinhas de gastronomia da feira, e ainda
muita animação musical, a
‘Caminhada Amendoeira em
Flor’, maratona de indoorcycling e o percurso cultural
urbano.

PRÓXIMOS DIAS
APRESENTAÇÃO
DE LIVRO
Nelas
Quarta-feira, 10h30
Elisabete Jacinto vai apresentar, na EB 2.3 Fortunato
de Almeida, o seu livro “Os
Portugas no Dakar”, elaborado em parceria com Luís
Pinto Coelho.

ENCONTRO COM
MOITA FLORES
Vila Nova de Paiva
Sexta-feira, 10h30
O escritor Francisco Moita
Flores vai estar no Auditório
Municipal Carlos Paredes,
no âmbito da Semana da
Leitura, uma organização
do município de Vila Nova
de Paiva

DIA DA MULHER
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai receber
uma conferência integrada
nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher. O
tema “O Papel das Mulheres na História” vai ter como
oradora Maria José Azevedo Santo. O evento terá
ainda actuações por parte
de Quarteto de Acordeões e
do grupo de dança “Dance
Mix”, englobando igualmente uma cerimónia de
homenagem a bombeiras
voluntárias.

CICLO DE
CONCERTOS
Vouzela
Sábado, 21h30
Organizado pelo Ensemble
Vocal de Vouzela, o ciclo de
concertos arranca na Igreja
de S. Frei Gil, com a actuação
da Orquestra Barroca, do
Conservatório de Música da
Jobra, de Albergaria-a-Velha.
O ciclo continuará no dia 25
de Março e terminará no dia
1 de Abril.

DIA DA MULHER
Resende
Domingo, 09h00
As comemorações deste dia,
organizadas pelo município
de Resende, vão incluir uma
caminhada solidária a favor
da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o seguinte percurso: Ponte de Covelinhas,
Ovadas de Cima, Panchorrinha, Mareares e Granja de
Ovadas. No final, haverá um
almoço convívio e animação
musical.

FEIRA DO FUMEIRO
D0 DEMO
Vila Nova de Paiva
Domingo, 10h30
O Parque Urbano de Touro
recebe a 7ª edição da Feira
do Fumeiro do Demo. Fumeiro tradicional, produtos
típicos, showcooking, animação garantida e ainda um
grande espectáculo de José
Malhoa marcam a programação deste ano do certame.
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Limpeza de terrenos debatida em todo o concelho de Mangualde
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Criadas 4 unidades locais de Proteção Civil
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, apresentou na passada quinta-feira,
dia 1, as quatro unidades locais de Proteção Civil já criadas no concelho. Nesta reunião, estiveram
presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, bem como os Serviços Municipais de
Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal. Estão ainda a ser realizadas, nas freguesias, sessões de
esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos.
As quatro unidades locais de Proteção Civil criadas dizem respeito à União das Freguesias de Moimenta
de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, Junta de Freguesia de Quintela de Azurara e União das Freguesias de Tavares. Está ainda
prevista a criação de mais duas unidades locais: Freguesia de Alcafache e Freguesia de Espinho.
A primeira sessão de sensibilização sobre a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos até 15 de março
ocorreu na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. Realizar-se-ão mais
doze sessões, dispersas por todo o concelho.
Município de Mangualde/Comunicação

Página 58

A59

Parabéns António Borges - veni vidi vinci!
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Como seria de esperar, o comendador-administrador-engenheiro António Borges será o incontestado e
louvaminhado líder do distrito por vitória norte-coreana de 99,5% de votos, pelo menos...
Goste-se ou não do ex-autarca de Resende, certo é ele ter pleno direito, à cesárea máxima veni vidi
vici. Chegou, viu e venceu. Mas mais, como um eucalipto secou tudo à sua volta; como um incêndio
de fortes dimensões queimou tudo em redor; como um tsunami varreu tudo à sua frente e como um
capador castrou todos os putativos candidatos à sua sucessão.
Com as quotazinhas do seu exército de apoiantes todas pagas e em dia - militante que o é, apoia
Borges! - ainda se esperou que João Azevedo, agora com a plena força da sua azurarense concelhia
nas mãos do seu dilecto delfim, vereador, presidente da cooperativa, professor, viesse à luta como
político decidido a dar o corpo às balas da pugna partidária. Porém, a esperança só durou 3 dias...
Com a concelhia de Viseu toda esfrangalhada no repete-não-repete das eleições por alegadas
irregularidades, a "falange ginestálica", habituada a tudo lhe cair no regaço, afanosa vai dando o seu
contributo ao victorioso líder duriense que, até de Lúcia Silva colhe consenso, sem falar de outros
anónimos deputados e militantes que, por aí, penosamente se arrastam. E mesmo com a Concelhia
viseense toda alinhadinha, que com a de Mangualde e Resende quase fazem todo o distrito, decerto
seria em António Borges que iriam votar. Avé Borges!
Esta não é a vitória de Borges. É a derrota de um PS Viseu lacerada por oportunismos e
cirurgicamente castrada por capadores de alto coturno e sábia competência.
O descrédito total, agravado por ninguém ignorar ao que veio Borges, o administrador das Águas do
Douro e Paiva e por bem saber que o seu maior mérito reside no nada fazer, dividindo para reinar.
Meu caro José Junqueiro... os torpedos que te lançaram, tardiamente é certo, estão a sofrer do efeito
de "boomerang" e a cair ao colinho de quem os lançou.
Meu caro Acácio Pinto... tu que tiveste a coragem de sempre, enfrentaste borges & ginestal e tiveste a
honradez de não aceitar prebendas, preferiste sofrer a travessia do deserto de cabeça erguida.
Haverá mais? Sim. Mas contam-se pelos dedos de uma mão!
(Foto DR - José António Alves)
Rua Direita
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Mangualde.Aula gratuita de hidroginástica para celebrar o Dia da Mulher
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Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde irá realizar
uma aula de hidroginástica gratuita para todas as mulheres. A aula, inserida na ação "Mangualde em
Movimento", será no próximo dia 11 de março, das 10h00 às 11h00, e vai decorrer nas Piscinas
Municipais de Mangualde.
A atividade é gratuita, mas com inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas Municipais ou através
de email desporto@cmmangualde.pt
7 Março, 2018
José Silva
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Mangualde criou quatro unidades
locais de Protecção Civil
APRESENTAÇÃO O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, apresentou,
na passada quinta-feira, as quatro unidades locais de Protecção Civil já criadas no concelho.
Nesta reunião, estiveram presentes os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho,
bem como os Serviços Municipais de Protecção Civil e o Gabinete Técnico Florestal.
As quatro unidades locais de
Proteção Civil criadas dizem
respeito à União das Freguesias
de Moimenta de Maceira Dão
e Lobelhe do Mato, União das

João Azevedo apresentou as unidades já criadas no concelho

Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães,

Junta de Freguesia de Quintela
de Azurara e União das Fregue-

sias de Tavares. Está ainda prevista a criação de mais duas
unidades locais: Freguesia de
Alcafache e Freguesia de Espinho.
Estão ainda a ser realizadas,
nas freguesias, sessões de esclarecimento sobre a limpeza
dos terrenos. A primeira sessão
de sensibilização sobre a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos até 15 de março ocorreu
na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães. Realizar-se-ão mais
doze sessões, dispersas por todo o concelho. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Intervenção de fundo na Linha da Beira
Alta só após obras na Beira Baixa
Modernização total só deverá arrancar em 2019 | P7
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DIÁRIO Nº 5455 7 DE MARÇO DE 2018 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

“Viseu Cidade Europeia do Folclore
marcou a BTL Programação “non stop” | P2

DETIDO SUSPEITO DE TENTAR
MATAR PAI EM CINFÃES
Homem foi detido pela Polícia Judiciária pela prática de um crime de homicídio na forma tentada com arma branca

50 mil euros para
candidaturas
feitas por jovens
Orçamento | P3

Apontadas
várias anomalias
ao multiusos
Lamego | P8

P9
DR

Revolução na praça
da restauração

Mangualde criou
quatro unidades
de Protecção Civil
Câmara Municipal | P9

Moimenta da Beira
reivindica barragem
No lugar de Nave | P10

Afastada abolição
de portagens
Região | P11

Congresso
para agitar Viseu
AIRV | P20

Lançado concurso para concessão de oito espaços para uma nova praça na Feira de São Mateus Página 3
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HOJE
APRESENTAÇÃO
DE LIVRO
Nelas
10h30
Elisabete Jacinto vai apresentar, na EB 2.3 Fortunato
de Almeida, o seu livro “Os
Portugas no Dakar”, elaborado em parceria com Luís
Pinto Coelho.
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cling e o percurso cultural
urbano.

CICLO DE
CONCERTOS
Vouzela
Sábado, 21h30

ENCONTRO COM
MOITA FLORES

Organizado pelo Ensemble
Vocal de Vouzela, o ciclo de
concertos arranca na Igreja
de S. Frei Gil, com a actuação
da Orquestra Barroca, do
Conservatório de Música da
Jobra, de Albergaria-a-Velha.
O ciclo continuará no dia 25
de Março e terminará no dia
1 de Abril.

Vila Nova de Paiva
Sexta-feira, 10h30

CONCERTO
MUSICAL

O escritor Francisco Moita
Flores vai estar no Auditório
Municipal Carlos Paredes,
no âmbito da Semana da
Leitura, uma organização
do município de Vila Nova
de Paiva

Nelas
Sábado, 21h30

PRÓXIMOS DIAS

DIA DA MULHER
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai receber
uma conferência integrada
nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher. O
tema “O Papel das Mulheres na História” vai ter como
oradora Maria José Azevedo Santo. O evento terá
ainda actuações por parte
de Quarteto de Acordeões e
do grupo de dança “Dance
Mix”, englobando igualmente uma cerimónia de
homenagem a bombeiras
voluntárias.

O Auditório Maria José Cunha, da Fundação Lapa do
Lobo, acolhe o concerto musical ‘Trio Porteño convida
Ricardo Neves’ para “Uma
viagem sonora que tem
como ponto de partida o
Nuevo Tango”.

DIA DA MULHER
Resende
Domingo, 09h00
As comemorações deste dia,
organizadas pelo município
de Resende, vão incluir uma
caminhada solidária a favor
da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o seguinte percurso: Ponte de Covelinhas,
Ovadas de Cima, Panchorrinha, Mareares e Granja de
Ovadas. No final, haverá um
almoço convívio e animação
musical.

SABERES E SABORES
DO DOURO

FEIRA DO FUMEIRO
D0 DEMO

São João da Pesqueira
Sábado, 09h00

Vila Nova de Paiva
Domingo, 10h30

No terceiro fim-de-semana
deste evento, destaque para
as provas de azeite, os showcooking’s, os almoços regionais nas tasquinhas de gastronomia da feira, e ainda
muita animação musical, a
‘Caminhada Amendoeira em
Flor’, maratona de indoorcy-

O Parque Urbano de Touro
recebe a 7ª edição da Feira
do Fumeiro do Demo. Fumeiro tradicional, produtos
típicos, showcooking, animação garantida e ainda um
grande espectáculo de José
Malhoa marcam a programação deste ano do certame.
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Mangualde criou quatro unidades locais de Protecção Civil
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O presidente da Câmara de Mangual-de, João Azevedo, apresentou, na passada quinta-feira, as quatro
unidades locais de Protecção Civil já criadas no concelho.
Nesta reunião, estiveram presentes os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, bem como os
Serviços Municipais de Protecção Civil e o Gabinete Técnico Florestal.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Município de Mangualde oferece aula de hidroginástica a todas as mulheres
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Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde irá realizar
uma aula de hidroginástica gratuita para todas as mulheres. A aula, inserida na ação "Mangualde em
Movimento", será no próximo dia 11 de março, das 10h00 às 11h00, e vai decorrer nas Piscinas
Municipais de Mangualde.
Apesar de ser gratuita, a inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas Municipais ou através de
email desporto@cmmangualde.pt
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Mangualde oferece hidroginástica gratuita para mulheres
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Iniciativa decorrerá este domingo nas Piscinas Municipais
A Câmara de Mangualde irá organizar este domingo (11 de março) uma aula gratuita de hidroginástica
para todas as mulheres do concelho. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Mulher e vai decorrer
nas Piscinas Municipais entre as 10h00 e as 11h00.
As inscrições podem ser feitas na secretaria das piscinas ou através do email
desporto@cmmangualde.pt.
2018-03-07 12:02:00+00:00
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Unidades locais de Proteção Civil apresentadas em Mangualde
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Unidades locais de Proteção Civil apresentadas em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
7 de Março de 2018
51 Views
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, apresentou na passada quinta-feira,
dia 1, as quatro unidades locais de Proteção Civil já criadas no concelho. Nesta reunião, estiveram
presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, bem como os Serviços Municipais de
Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal. Estão ainda a ser realizadas, nas freguesias, sessões de
esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos.
As quatro unidades locais de Proteção Civil criadas dizem respeito à União das Freguesias de Moimenta
de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, Junta de Freguesia de Quintela de Azurara e União das Freguesias de Tavares. Está ainda
prevista a criação de mais duas unidades locais: Freguesia de Alcafache e Freguesia de Espinho.
A primeira sessão de sensibilização sobre a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos até 15 de março
ocorreu na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. Realizar-se-ão mais
doze sessões, dispersas por todo o concelho.
7 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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HOJE
DIA DA MULHER
Vila Nova de Paiva
19h00
O município de Vila Nova de
Paiva vai assinalar o Dia Internacional da Mulher, nas
Piscinas Municipais, com
uma Master de Hidroginástica exclusiva para mulheres.

DIA DA MULHER
Sernancelhe
10h00
O Município de Sernancelhe
vai premiar as mulheres, nas
suas piscinas municipais,
oferecendo uma sessão nos
serviços de centro de bemestar, piscina, sala de cárdiofitness ou campo de ténis.

AMANHÃ
ENCONTRO COM
MOITA FLORES
Vila Nova de Paiva
Sexta-feira, 10h30
O escritor Francisco Moita
Flores vai estar no Auditório
Municipal Carlos Paredes,
no âmbito da Semana da
Leitura, uma organização
do município.

DIA DA MULHER
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai receber
uma conferência integrada
nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher. O
tema “O Papel das Mulheres na História” vai ter como
oradora Maria José Azevedo Santo. O evento terá
ainda actuações musicais e
de dança, englobando uma
cerimónia de homenagem a
bombeiras voluntárias.

SABERES E SABORES
DO DOURO
São João da Pesqueira
Sábado, 09h00
No terceiro fim-de-semana
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deste evento, destaque para
as provas de azeite, os showcooking’s, os almoços regionais nas tasquinhas de gastronomia, a ‘Caminhada
Amendoeira em Flor’ e a maratona de indoorcycling.

CICLO DE
CONCERTOS
Vouzela
Sábado, 21h30
Organizado pelo Ensemble
Vocal de Vouzela, o ciclo de
concertos arranca na Igreja
de S. Frei Gil, com a actuação
da Orquestra Barroca, do
Conservatório de Música da
Jobra, de Albergaria-a-Velha.

DIA DA MULHER
Resende
Domingo, 09h00
As comemorações deste dia,
organizadas pelo município
de Resende, vão incluir uma
caminhada solidária a favor
da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o seguinte percurso: Ponte de Covelinhas,
Ovadas de Cima, Panchorrinha, Mareares e Granja de
Ovadas. No final, haverá um
almoço convívio e animação
musical.

DIA DA MULHER
Mangualde
Domingo, 10h00
No âmbito do Dia Internacional da Mulher, o município vai promover uma aula
aberta de hidroginástica a
todas as mulheres nas piscinas municipais.

FEIRA DO FUMEIRO
D0 DEMO
Vila Nova de Paiva
Domingo, 10h30
O Parque Urbano de Touro
recebe a 7ª edição da Feira
do Fumeiro do Demo. Fumeiro tradicional, produtos
típicos, showcooking, animação garantida e ainda um
grande espectáculo de
José Malhoa marcam a
programação deste ano
do certame.
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Lar de Cavernães assinala o Dia da Mulher
No âmbito das celebrações do Dia Internacional da Mulher,
o IEFP e o Lar das "Costureirinhas" fizeram uma parceria
para que hoje as utentes do lar sejam premiadas com alguns cuidados estéticos por parte das alunas do IEFP.

Dia da Mulher
Show masculino
no NB Club
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, este estabelecimento nocturno viseense
vai promover, hoje à noite, um
show masculino, em que, até
às 2h30, só entram mulheres.
A animação musical estará a
cargo de André Flor & Victor
Pirez.|

Woman Power
no Ice Club

No próximo sábado, as mulheres são o sexo forte da noite.
Com o tema “Woman Power”,
o Ice Club, no Palácio do Gelo
Shopping, em Viseu, preparou,
exclusivamente para elas, um
show masculino. Aos comandos da cabine o Dj residente
Peter Sky e o convidado Bruno
R.. Na área 2, o Ice Club recebe
DJ Pitts com as suas sonoridades, que irão vaguear entre a
alegria do House e a sensualidade do Techno. |

Jantar do Dia
da Mulher no
ExpoCenter
Hoje à noite, o Expocenter, em
Viseu, veste-se a rigor para receber centenas de mulheres
que, neste dia, se juntam com
amigas ou familiares para celebrar o Dia Internacional da
Mulher. A comemoração, organizada pelo Forno da Mimi
e Rodízio Real, conta com um
programa de animação, onde
a reconhecida gastronomia regional se junta a um cartaz musical que promete marcar esta
data. O jantar começa às 20h00
com uma sugestão de saladas
frias e iguarias tradicionais, como saladas de queijo fresco,
mexilhões em vinagrete, moelas, febrinhas e feijocas. O arroz
de peixe com gambas e a perna
de porco assada no forno com
diversos acompanhamentos
juntam-se às sugestões gastronómicas, que incluem buffet de
doces e de fruta laminada. |

Os movimentos sociais que
instituíram o Dia da Mulher
Efeméride Uma viagem às origens da data que simboliza uma luta de mais de 100 anos por direitos e
igualdade. O Dia Internacional da Mulher foi instituído pelas Nações Unidas em 1975
Antes de existir o dia já havia a
luta. No final do século XIX, as
mulheres começaram a sair à
rua para pedir mais direitos. Organizações femininas, dentro
dos movimentos operários,
protestavam contra as 15 horas
de trabalho diárias e os salários
baixos.
Mas as origens do Dia Internacional da Mulher chegam a
1857. A 8 de Março, um grupo
de trabalhadoras da indústria
têxtil organizou uma marcha
em Nova Iorque, para exigir
melhores condições de trabalho, a jornada diária reduzida
para 10 horas e direitos iguais
para homens e mulheres. Cinquenta e um anos depois, a 8
de março de 1908, um outro
grupo de trabalhadoras em
Nova Iorque escolheu a data
para avançar para uma greve,
homenageando as antecessoras. Queriam o fim do trabalho
infantil e o direito de votar.
O primeiro dia consagrado às
mulheres e aos seus direitos
surgiu um ano depois, assina-

lando essa greve. Nos Estados
Unidos, a 28 de Fevereiro de
1909, o Partido Socialista da
América instituiu o Dia Nacional da Mulher. No ano seguinte,
na Conferência Internacional
das Mulheres Socialistas em
1910, em Copenhaga, na Dinamarca, foi aprovada uma resolução que propunha seguir o
exemplo norte-americano, atribuindo-lhe um carácter universal. O Dia Internacional das Mulheres nasceu aí e as comemorações foram-se estendendo
pela Europa.
Desde 1975, em sinal de
apreço pela luta então encetada,
as Nações Unidas decidiram
consagrar o dia 8 de Março como o Dia Internacional da Mulher.
A mudança gradual
das mentalidades
Se, nos nossos dias, perante a
lei da maioria dos países, não
existe qualquer diferença entre
um homem e uma mulher, a
prática demonstra que ainda

Luta pela igualdade de direitos das mulheres começou em 1857

persistem muitos preconceitos
em relação ao papel da mulher
na sociedade. Produto de uma
mentalidade ancestral, ao homem ficava mal assumir os trabalhos domésticos, o que implicava para a mulher que exercia uma profissão fora do lar a
duplicação do seu trabalho. Foi
necessário esperar pelas últimas décadas do século XX para
que o homem passasse, aos
poucos, a colaborar nas tarefas
caseiras. Mas, se no âmbito fa-

Viseu participa na Manifestação
Nacional de Mulheres
IGUALDADE O Movimento
Democrático de Mulheres, que
este ano cumpre 50 anos de
existência, vai assinalar o Dia
Internacional da Mulher com
uma manifestação nacional no
sábado, pelas 14h30, em Lisboa,
pela igualdade e justiça social.
O Núcleo de Viseu, com actividade no distrito de Viseu desde 2007, ainda que formalizado
apenas em 2009, participa com
mais de meia centena de mulheres, que levarão a Lisboa os
problemas localmente vividos
em matéria de igualdade entre
mulheres e homens.
Com partida marcada para
as 8h30 na Avenida da Europa,
mulheres e homens solidários

com a causa da igualdade, rumam à capital naquela que será
uma grande jornada de convívio, festa e protesto, de denúncia, porque a igualdade não está
cumprida na lei, mas sobretudo
na vida das mulheres e dos homens, também neste distrito.
Um dia de festa na afirmação
da identidade feminina, de exigência de uma vida melhor para quantos aqui vivem.
Porque persistem desigualdades, discriminações e violências inaceitáveis que ferem a
dignidade das mulheres. Porque muitos direitos elementares da pessoa humana consagrados na lei graças à luta de
muitas gerações de mulheres

não são cumpridos. Porque entre a discriminação salarial e a
desregulação dos horários de
trabalho, o desrespeito pelo direito a ter os filhos que se deseja
e a falta de respostas sociais
ajustadas aos papéis que a sociedade continua a atribuir às
mulheres, muito há a conquistar. Porque o assédio moral laboral, tortura psicológica exercida nos locais de trabalho, atinge maioritariamente as mulheres e está bem viva no nosso
distrito.
Por todos estes motivos e os
que ficam por dizer, as mulheres de Viseu estarão em Lisboa
pela “Igualdade e Justiça Social
no presente, com futuro!”. |

miliar se assiste a uma rápida
mudança, na sociedade em geral a situação da mulher está
ainda sujeita a velhas mentalidades que, embora de forma
não declarada, cerceiam a sua
plena igualdade.
O número de mulheres em
lugares directivos é ainda diminuto, apesar de muitas delas demonstrarem excelentes qualidades para o seu desempenho.
Hoje, as mulheres estão integradas em todos os ramos pro-

fissionais, mesmo naqueles que,
ainda há bem pouco tempo,
apenas eram atribuídos aos homens, nomeadamente a intervenção em operações militares
de alto risco.
Nos últimos anos, a festa comemorativa do Dia Da Mulher
é aproveitada por muitas delas,
de todas as idades, para sair de
casa e festejar com as amigas,
em bares e discotecas, o dia que
lhes é dedicado, enquanto os
homens ficam em casa a desempenhar as tarefas que, tradicionalmente, lhe são imputadas: arrumar a casa, fazer a comida, tratar dos filhos...
Este é, essencialmente, um dia
para, esquecendo mentalidades
e preconceitos, colaborar mais
com as mulheres, olhando-as
de igual para igual em todas as
circunstâncias, quer no interior
do seu lar, quer no seu local de
trabalho.
Porque, quando todos assim
procedermos, não haverá mais
necessidade de um dia dedicado à mulher.|

Aula de Hidroginástica
gratuita para assinalar
o Dia da Mulher
MANGUALDE Como forma de
assinalar o Dia Internacional da
Mulher, a Câmara Municipal de
Mangualde irá realizar uma
aula de hidroginástica gratuita
para todas as mulheres, numa
acção ligada à prática desportiva e de bem-estar.
A aula, inserida na iniciativa
“Mangualde em Movimento”,
realizar-se-á no próximo domingo, dia 11 de Março, das
10h00 às 11h00, e vai decorrer
nas Piscinas Municipais de
Mangualde, .
A actividade é gratuita e está
aberta a todas as mulheres, mas
com inscrição obrigatória na
secretaria das Piscinas Munici-

D.R.

Aula aberta em Mangualde

pais ou através de email desporto@cmmangualde.pt. |
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Noite da Mulher em Santa Ovaia de Baixo
A associação cultural e recreativa da freguesia de Tondela
realiza no sábado, pelas 20h30, um jantar convívio comemorativo do Dia Internacional da Mulher, em que só os homens vão para a cozinha. No final, haverá um baile.

A menopausa não é
um drama para a mulher
Tratamento A menopausa, um dos períodos da vida da mulher que pode contribuir para diminuir a qualidade de vida, tem actualmente tratamento médico
Eduarda Macário
O Dia da Mulher é hoje comemorado a nível mundial. Concorde-se ou não com este dia,
ele pretende mostra que a mulher é um ser fundamental na
sociedade enquanto alguém
que consegue conciliar as mais
diversas tarefas como o ser
mãe, o ser mulher, o assumir de
uma profissão.
Mas, a idade vai deixando
marcas e proporcionando períodos específicos à mulher. A
menopausa é um desses períodos que, apesar de não se demonstrar da mesma forma em
todas as mulheres, acaba por
ser um momento de grandes
transformações.
O Diário de Viseu conversou
com Cortez Vaz, médico no
Hospital CUF Viseu, que apontou alguns comportamentos
importantes a assumir nesta
fase e desfez alguns mitos que
se foram enraizando e que passaram de mães para filhas ao
longo dos séculos.
A menopausa, explica Cortez
Vaz, “é definida como a última
menstruação há mais de um
ano”, causando um impacto na
vida da mulher, “da intensidade
de um conjunto de sintomas
que aparecem na menopausa”
e que são provocados “pela falência hormonal, isto é, a falência ovárica que acontece quando se dá a menopausa”. Os sintomas podem ser precoces ou
tardios e “podem provocar uma
diminuição da qualidade de
vida das mulheres”.
Sublinhando que “a idade
média da menopausa é aos 52
anos”, o médico explica que
também pode acontecer a chamada menopausa precoce antes dos 40 anos de idade ou a
menopausa tardia acima dos
55 anos. “E pode haver ainda
uma menopausa iatrogénica,
quando a mulher é submetida
a uma cirurgia ginecológica que
implique a extracção dos ovários”, explicou, adiantando que
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Dia da Mulher
Caminhada solidária
em Resende
D.R.

RESENDE Para assinalar o Dia
Internacional da Mulher, que se
celebra hoje, o Município vai
organizar uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A caminhada, aberta à participação de ambos os sexos, realizar-se-á no domingo, com
concentração às 9h00, nos Paços do Concelho.
A Câmara Municipal assegura o transporte até ao ponto
de partida do percurso, que inicia na Ponte de Covelinhas (freguesia de Ovadas), passando
por Ovadas de Cima, Panchorrinha e Mareares, finalizando
em Granja de Ovadas.

Caminhada em Resende

A caminhada, cuja inscrição
tem o valor de 3,00 euros, inclui
a oferta de uma t-shirt, almoço
(porco no espeto e sopa de urtigas) para todos os participantes e animação musical. |

Autarquias promovem
actividades alusivas ao dia
“Existem tratamentos excelentes que podem melhorar a qualidade de vida na menopausa”

inicialmente, “os sintomas precoces mais frequentes são as
baforadas de calores, os afrontamentos, as alterações de humor e a irritabilidade”. Sintomas
que, no entanto, variam na sua
intensidade.
Considerando que cerca 60%
das mulheres tem uma intensidade moderada, considerada
como normal, 20% tem sintomas graves e 20% não tem sintomas, adianta que também
aparecem sintomas considerados tardios de menopausa, como por exemplo, a atrofia vulvo-vaginal, diminuição da libido, secura da pele e a osteoporose.
Ao contrário do que acontecia antigamente, em que as mulheres aceitavam os efeitos da
menopausa como “naturais e
sem solução”, actualmente, em
termos científicos, os sintomas
são medicados conforme a sua
intensidade. “Os sintomas precoces podem ser medicados
com tratamentos hormonais
(estrogénios), quando se justifique, isto é , quando são graves
e dão uma má qualidade de
vida, mas sempre com uma vigilância médica correcta e adequada”, garante Cortez Vaz,
adiantando que “quando existem sintomas ligeiros podemos

“Os sintomas
precoces podem
ser medicados”

FRANCISCO CORTEZ VAZ
Especialidades:
Ginecologia-Obstetrícia
Áreas de Diferenciação:
Cirurgia Oncológica da
Mama, Cirurgia Oncoplástica da Mama, Doenças da
Vulva, Vagina e Colo do
útero (citologia anormalHPV, Cancro do Colo
Útero), Vulvoscopia, Colposcopia, Conização com
eletrocirurgia sob anestesia local em ambulatório,
Cirurgia Ginecológica
- no Hospital CUF Viseu.
Responsável pela Unidade
Funcional de Mama do
Departamento de Obstetríca e Ginecologia
- no Centro Hospitalar
Tondela Viseu. |

ter a opção dos tratamentos de
origem vegetal, por exemplo,
os fitoestrogénios”. Mas há outros tratamentos específicos
para a atrofia vulvo-vaginal ou
quando há um diagnóstico de
osteoporose. Tratamentos e
apoio que devem ser procurados pela mulher sempre que
esta tem sintomas que piorem
a sua qualidade de vida, isto é,
“médicos que proponham medicação, com total segurança”.
E Cortez Vaz dá um exemplo: o
tratamento hormonal não tópico deverá ser prescrito quando se justifique, mas deverá ser
acompanhado de um exame
clinico bem executado, de uma
mamografia anual e com um
período máximo de cinco
anos”. Desta forma se pode
também desmistificar alguns
dos mitos que ainda aparecem
associados à menopausa como
não lavar a cabeça ou não tomar banho em casa ou no mar,
por exemplo.
“A menopausa é uma alteração hormonal definitiva da mulher provocada por uma falência ovárica que não pode ser
considerada como um drama”,
afirma Cortez Vaz, adiantando
que “existem tratamentos excelentes que podem melhorar
a sua qualidade de vida”. |

REGIÃO Sernancelhe vai premiar, hoje, as mulheres do seu
concelho com a oferta de uma
sessão num dos serviços existentes na piscina municipal: hidromassagem, sauna, cardiofitness, banho turco, natação ou
ténis. Pelas 14h00, o município
leva a efeito um baile sénior, no
Centro Municipal de Artes, com
a participação dos centros lú-

dicos do concelho.
Por sua vez, Vila Nova de
Paiva promove hoje, nas suas
piscinas municipais, um master
de hidroginástica, entre as
19h00 e as 20h00.
Em Tabuaço, no sábado, na
piscina municipal, a autarquia
vai organizar, das 10h00 às
12h00, aulas de hidroginástica
para assinalar o dia. |

Município comemora dia
com colóquio e exposição
D.R.

PINHEL A Câmara de Pinhel
vai assinalar na quinta-feira o
Dia Internacional da Mulher
com um colóquio sobre o tema
"A Mulher enquanto agente de
mudança da Sociedade Portuguesa" e uma exposição de fotografia intitulada "Mulheres
com Alma".
Segundo a autarquia, o colóquio, a realizar no auditório da
Câmara Municipal, pelas 14h00,
contará com a participação de
Ana Abrunhosa, presidente da
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro, Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças,
Adelina Martins, directora Regional de Agricultura e Pescas
do Centro,Ana Capelas, empresária, Ângela Guerra, deputada
na Assembleia da República e
presidente da Assembleia Mu-

Ana Abrunhosa

nicipal de Pinhel, bem como de
Mónica Ferro, representante regional do Fundo das Nações
Unidas no Apoio à População.
O papel das mulheres que se
afirmam no exercício de funções públicas e no exercício de
funções tradicionalmente masculinas, serão temas a abordar
durante a iniciativa. |
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DIÁRIO Nº 5456 8 DE MARÇO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

AUTARCA DE VISEU
QUER TODOS UNIDOS
PELO IP3 E A FERROVIA
Almeida Henriques desafiou empresários e autarcas da região a juntarem-se para pedir uma
audiência ao ministro das Infraestruturas e do Planeamento Página 3

Prémio
‘M1lhão’
saiu no Café
das Beiras
Identidade do apostador que
venceu um milhão de euros com
a aposta registada no estabelecimento comercial de Viseu ainda
não é conhecida. Pág. 5

Dia Internacional
da Mulher
assinalado com
vários eventos
Hoje | P10 e 11

Turismo do
Centro defende
fim das portagens

Investimento
na linha da Beira
Alta defendida
por especialista
Após deslizamentos | P9

João Paulo Ferreira
vence prémio
Almeida Fernandes
Viseu | P20

Abolição “é fundamental para atrair pessoas” ao Interior diz o presidente Pedro Machado Página 20

Politécnico promove
primeiro seminário
sobre futsal
Viseu | P14

Reconstrução de 94
casas avança em Tondela

Viseu Dão Lafões
surpreende na BTL

Município
recupera beleza
da rosa albardeira
Idanha-a-Nova | P12

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
assinou ontem o contrato com o consórcio
responsável pelas obras Página 8

Rogério Mota Abrantes, presidente da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões, faz um balanço positivo da presença
na Bolsa de Turismo de Lisboa Página 9

Detido por suspeita
de receptação
de viaturas
Guarda | P12
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Finanças e contabilidade debatidas na Aula Magna

A Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu encheu para receber uma conferência
subordinada ao tema ‘Finanças e Contabilidade’, promovida pelo Departamento de Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu. O
evento juntou Elísio Oliveira, vice-presidente da Câmara de Mangualde e ex-director financeiro do Grupo PSA - Centro de Produção de Mangualde, João Rodrigues, economista e ex-director coordenador da região Centro de um banco comercial, José
Rodrigues de Jesus, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e Paulo
Lourenço, professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e
secretário geral da Federação Portuguesa de Futebol. FOTO: JOSÉ FONSECA
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MANGUALDE

Autarquia atribui 20 bolsas
a estudantes do ensino superior
Pelo segundo ano consecutivo
e inserida nas políticas educativas
e sociais da Câmara Municipal de
Mangualde, a autarquia atribuiu 20
bolsas de estudo a jovens estudantes do ensino superior no ano letivo
2017/2018, correspondentes a um
valor global de dez mil euros.
A criação de bolsas de estudo
destinadas ao ensino superior teve
como principal objetivo “promover a igualdade de oportunidades
e a coesão territorial, estimulando

e motivando as/os jovens para a
sua formação pessoal e académica”,
justifica a autarquia em comunicado. Com esta iniciativa, a Câmara
Municipal de Mangualde pretende
“valorizar a aposta na educação e no
ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de cidadãos
conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios
profissionais do futuro”, acrescenta
a nota.
As bolsas são entregues a resi-

dentes no concelho que concluíram
com sucesso o ano letivo anterior, e
que ajudam a suportar os encargos
correspondentes à frequência de
cursos universitários.
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, têm
rendimentos baixos, adotando, neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social.
Estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo
com as condições referidas em regulamento próprio, sendo o valor
global a atribuir para o ano letivo
2018/2019 de 12.500 euros.
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EXPOSIÇÕES
VISEU
Museu da Misericórdia: Exposição de arte
sacra ‘Senhor e Deus’, inaugurada no sábado,
10 de março, composta de fotografias de José
Santos e de peças de arte sacra, até 30 de abril;
FNAC/Palácio do Gelo: Exposição ‘Martine,
há 50 anos a Encantar Portugal’, Ilustrações de
Marcel Marlier, retrata 50 anos de memórias de
uma coleção intemporal que passa de mão em
mão há várias gerações, até 1 de abril; Museu
Nacional Grão Vasco: Exposição ‘Cores da Natureza’ de Teresa Magalhães. Um conjunto de
12 pinturas de técnicas diversas, até 29 de abril;
Casa da Ribeira: Exposição ‘O Lenço na Cultura Tradicional’. Quarenta exemplares dos séculos XIX e XX, até maio; Teatro Viriato: Exposição de fotografia de Carlos Fernandes ‘ Menos
21’, uma mostra representativa da “nova dança
portuguesa”, até 31 de março; Átrio dos Paços
do Concelho (edifício da Câmara Municipal):
‘Ara de Vissaium’, altar de pedra que guarda a
origem do nome Viseu; Museu Almeida Moreira: Exposição ‘Terra Alma’ de Elsa Rebelo,
até 25 março.
MANGUALDE
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves:
Exposição itinerante ‘40 anos, 40 mulheres’, promovida pela Rede de Jovens para a Igualdade,
inaugurada esta quinta-feira, 8 de março no Dia
Internacional da Mulher, até 4 de abril.
SÁTÃO
Casa da Cultura: Exposição ‘A Escrita e os
seus Artefactos’, integrada no ciclo de exposições do Agrupamento de Escolas de Sátão ‘Eu
coleciono…tu colecionas…”’, até 6 de abril.
TONDELA
Galeria da ACERT: Exoposição de fotografia
“Cinzas”, até 31 de março; Museu do Caramulo:
Exposições temporárias ‘Volkswagen: 80 Anos
ao Serviço do Povo’ e ‘Bicicletas com História’.
OLIVEIRA DE FRADES
Museu Municipal: Exposição “Recycled Art”
de João Marques, natural de S. Pedro do Sul, autodidata, criador, escultor e poeta, sendo a natureza a sua fonte de inspiração.
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Aula de hidroginástica gratuita para as mulheres em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
8 de Março de 2018
13 Views
Em Mangualde, o Dia Internacional da Mulher,vai ter uma iniciativa da Câmara Municipal , que irá
realizar uma aula de hidroginástica gratuita para todas as mulheres.
A aula, inserida na ação "Mangualde em Movimento", será no próximo domingo dia 11 de março, das
10h00 às 11h00, e vai decorrer nas Piscinas Municipais de Mangualde.
A atividade é gratuita, mas com inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas Municipais ou através
de email desporto@cmmangualde.pt
Por:Mun.Mang.
8 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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Ana Catarina Mendes representa PS e Pedro Nuno Santos Governo
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
9 Março, 2018
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"Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!" tem lugar a 24 de Março
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No dia 24 de março, sábado, por um "Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!". Este é o
nome de uma iniciativa inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que pretende unir toda a
população em prol da reflorestação do concelho. Entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto de
encontro a sede de cada Junta de Freguesia, todos os mangualdenses são assim convidados a
participar. A organização é do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar
Portugal, as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes serão sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participação no corte de espécies invasoras e ajudarão na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
É importante que todos os participantes tragam água, roupa adequada, luvas, botas, algumas
ferramentas e lanche
Esta iniciativa conta ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde, Azuribike Mangualde
Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas Agrupamento 299 Mangualde.
A participação é livre.
9 Março, 2018
José Silva
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Mangualde é a única autarquia Portuguesa a receber projeto de formação para
indústrial automóvel
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O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projeto. Portugal irá receber mais de 600 mil euros em
financiamento comunitário para promover ações de formação e educação. O projeto terá a duração de
quatro anos e pretende criar uma aliança de competências que passa pela produção de veículos,
fornecedores da indústria, vendas e serviço pós-venda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar
mais de 900 mil postos de trabalho.
DRIVES - DEVELOPMENT AND RESEARCH ON INNOVATIVE VOCATIONAL EDUCATIONAL SKILLS
"Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor automóvel, metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo bem o nosso tecido industrial claramente ligado a este setor, não
podíamos ficar parados." - afirma João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não detém recursos em número suficiente face
a esta realidade, é fundamental avançar para a formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
9 Março, 2018
José Silva
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CDS/Congresso: Ana Catarina Mendes representa PS e Pedro Nuno Santos Governo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

09/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5486c09

2018-03-09T11:52:20Z
A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
Lusa
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HOJE

CONCERTO MUSICAL

ENCONTRO COM
MOITA FLORES

Nelas
21h30

Vila Nova de Paiva
10h30

O Auditório Maria José Cunha, da Fundação Lapa do
Lobo, acolhe o concerto musical ‘Trio Porteño convida
Ricardo Neves’ para “Uma
viagem sonora que tem
como ponto de partida o
Nuevo Tango”.

O escritor Francisco Moita
Flores vai estar no Auditório
Municipal Carlos Paredes,
no âmbito da Semana da
Leitura, uma organização
do município. “Mataram o
Sidónio” é a obra que será
apresentada hoje, aos alunos dos 9º aos 12º anos

DIA DA MULHER
Mangualde
21h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai receber
uma conferência integrada
nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher. O
tema “O Papel das Mulheres na História” vai ter como
oradora Maria José Azevedo Santo. O evento terá
ainda actuações musicais e
de dança, englobando uma
cerimónia de homenagem a
bombeiras voluntárias.

AMANHÃ
SABERES E SABORES
DO DOURO
São João da Pesqueira
9h00
No terceiro fim-de-semana
deste evento, destaque para
as provas de azeite, os showcooking’s, os almoços regionais nas tasquinhas de gastronomia, a ‘Caminhada
Amendoeira em Flor’ e a maratona de indoorcycling.

CICLO DE
CONCERTOS
Vouzela
21h30
Organizado pelo Ensemble
Vocal de Vouzela, o ciclo de
concertos arranca na Igreja
de S. Frei Gil, com a actuação
da Orquestra Barroca, do
Conservatório de Música
da Jobra, sedeado em Albergaria-a-Velha.

SERÕES NA SERRA
Castro Daire
21h30
No regresso do projecto "Serões na Serra", caberá à
ACERT abrir a programação
no Espaço Montemuro, com
"Sentada no Escuro", o novo
espectáculo do Trigo Limpo,
a partir de António Lobo Antunes.

FORA DA PAUTA
São Pedro do Sul
21h30
Professores e colaboradores
da Academia de Música de
Santa Cruz da Trapa actuarão no Cine-teatro Jaime
Gralheiro.

DOMINGO
DIA DA MULHER
Mangualde
10h00
No âmbito do Dia Internacional da Mulher, o município vai promover uma aula
aberta de hidroginástica a
todas as mulheres nas piscinas municipais.

FEIRA DO FUMEIRO
D0 DEMO
Vila Nova de Paiva
10h30
O Parque Urbano de Touro
recebe a 7ª edição da Feira
do Fumeiro do Demo. Fumeiro tradicional, produtos
típicos, showcooking, animação garantida e ainda um
grande espectáculo de José
Malhoa marcam a programação deste ano do certame.
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Mangualde é o único município em projeto europeu de formação para indústria
automóvel do futuro
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O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projeto. Portugal irá receber mais de 600 mil euros em
financiamento comunitário para promover ações de formação e educação. O projeto terá a duração de
quatro anos e pretende criar uma aliança de competências que passa pela produção de veículos,
fornecedores da indústria, vendas e serviço pós-venda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar
mais de 900 mil postos de trabalho.
"Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e confiança no nosso tecido industrial."
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor automóvel, metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo bem o nosso tecido industrial claramente ligado a este setor, não
podíamos ficar parados." - afirma João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não detém recursos em número suficiente face
a esta realidade, é fundamental avançar para a formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Por um "Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde"!
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No dia 24 de março, sábado, por um "Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!". Este é o
nome de uma iniciativa inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que pretende unir toda a
população em prol da reflorestação do concelho. Entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto de
encontro a sede de cada Junta de Freguesia, todos os mangualdenses são assim convidados a
participar. A organização é do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar
Portugal, as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes serão sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participação no corte de espécies invasoras e ajudarão na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
É importante que todos os participantes tragam água, roupa adequada, luvas, botas, algumas
ferramentas e lanche
Esta iniciativa conta ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde, Azuribike Mangualde
Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas Agrupamento 299 Mangualde.
A participação é livre.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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CDS/Congresso: Ana Catarina Mendes representa PS e Pedro Nuno Santos Governo
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
Lusa
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CDS/Congresso: Ana Catarina Mendes representa PS e Pedro Nuno Santos Governo
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
Lusa
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Congresso: Ana Catarina representa PS e Pedro Nuno Santos o Governo
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
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Ana Catarina Mendes representa o PS e Pedro Nuno Santos o Governo no 27.º
congresso do CDS-PP
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo.
No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana
Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo membro do Secretariado Nacional e presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder da federação de Viseu, António Borges.
Já o Governo, que também foi formalmente convidado para estar presente na sessão de encerramento
do congresso do CDS-PP, estará representado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares,
Pedro Nuno Santos.
Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na
reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através
do dirigente nacional Miguel Martins e um elemento da região de Viseu.
Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha,
deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires, deputado municipal em Matosinhos.
Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o próprio presidente do partido, encabeça a
delegação social-democrata que marcará presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do
CDS-PP.
Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma como o CDS-PP esteve representado no encerramento do
Congresso do PSD, que se realizou em 17 e 18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas
liderou então uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.
Com Lusa
09.03.2018 15h04
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Ana Catarina Mendes representa PS e Pedro Nuno Santos Governo
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A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar, no domingo, a delegação dos
socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso do CDS-PP, enquanto o secretário de
Estado Pedro Nuno Santos representará o Governo. No 27.º Congresso do CDS-PP, que se inicia no
sábado, em Lamego (distrito de Viseu), além de Ana Catarina Mendes, o PS far-se-á representar pelo
membro do Secretariado Nacional e presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, e pelo líder
da federação de Viseu, António Borges. Já o Governo, que também foi formalmente convidado para
estar presente na sessão de encerramento do congresso do CDS-PP, estará representado pelo
secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. Em relação às restantes forças
políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na reunião magna dos centristas,
enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" irá marcar presença através do dirigente nacional Miguel
Martins e um elemento da região de Viseu. Já o PAN irá enviar a Lamego dois membros da sua
Comissão Política Nacional: Bebiana Cunha, deputada municipal no Porto, e Albano Lemos Pires,
deputado municipal em Matosinhos. Tal como já foi esta semana noticiado, pela parte do PSD, o
próprio presidente do partido, encabeça a delegação social-democrata que marcará presença na
sessão de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP. Desta forma, Rui Rio corresponderá à forma
como o CDS-PP esteve representado no encerramento do Congresso do PSD, que se realizou em 17 e
18 de fevereiro em Lisboa: a presidente Assunção Cristas liderou então uma delegação que incluía
outros quatro dirigentes do CDS-PP.
Lusa
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Município de Mangualde homenageou as Bombeiras do concelho
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No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
prestou homenagem a meia centena de Bombeiras Voluntárias do concelho pela coragem e pelos
serviços prestados à população. A cerimónia decorreu ontem, dia 9 de março, pelas 21h00, onde teve
ainda lugar uma conferência subordinada ao tema "O papel das mulheres na História". O momento
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, da
Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, e da Presidente da Assembleia Municipal, Leonor Pais.
A conferência teve como oradora a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nesta noite, os presentes foram também brindados
com a atuação do Grupo Dance Mix - composto por um grupo de alunos de dança, com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy - e ainda com
um momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel
Moura, Bruno Cabral e Nuno Silva.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
10 Março, 2018
José Silva
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Mangualde homenageou 50 bombeiras voluntárias no âmbito do dia da mulher
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Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
prestou homenagem a meia centena de Bombeiras Voluntárias do concelho pela coragem e pelos
serviços prestados à população.
A cerimónia decorreu no dia 9 de março, pelas 21h00, tendo ainda tido lugar uma conferência
subordinada ao tema "O papel das mulheres na História". O momento contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, da Vereadora da Ação Social, Maria
José Coelho, e da Presidente da Assembleia Municipal, Leonor Pais.
A conferência teve como oradora a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nesta noite, os presentes foram também brindados
com a atuação do Grupo Dance Mix - composto por um grupo de alunos de dança, com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy - e ainda com
um momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel
Moura, Bruno Cabral e Nuno Silva.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
2018-03-11 03:45:19+00:00
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Voltar a ter um "Mangualde + Verde"
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Voltar a ter um "Mangualde + Verde"
Posted by: Antonio Pacheco
11 de Março de 2018
13 Views
No próximo dia 24 de março, sábado, vai decorrer a iniciativa por um "Mangualde + Verde, vamos
replantar Mangualde!". Está inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que pretende unir
toda a população em prol da reflorestação do concelho. Entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto
de encontro a sede de cada Junta de Freguesia, todos os mangualdenses são assim convidados a
participar. A organização é do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar
Portugal, as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes serão sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participação no corte de espécies invasoras e ajudarão na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
É importante que todos os participantes tragam água, roupa adequada, luvas, botas, algumas
ferramentas e lanche
Esta iniciativa conta ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde, Azuribike Mangualde
Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas Agrupamento 299 Mangualde.
A participação é livre.
Por:Mun.Mangualde
11 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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Mangualde com projeto inovador de formação automóvel
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O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projeto.
Portugal irá receber mais de 600 mil euros em financiamento comunitário para promover ações de
formação e educação. O projeto terá a duração de quatro anos e pretende criar uma aliança de
competências que passa pela produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas e serviço pósvenda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar mais de 900 mil postos de trabalho.
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor automóvel, metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo bem o nosso tecido industrial claramente ligado a este setor, não
podíamos ficar parados" afirma João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não detém recursos em número suficiente face
a esta realidade, é fundamental avançar para a formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
Nº de visitas: 13 ~
2018-03-11 19:57:45+00:00
https://www.facebook.com/revistaposvenda
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Até 5 de abril, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves recebe a exposição "40 anos, 40 mulheres",
promovida pela REDE de Jovens para a Igualdade. Esta revista e exposição fotográfica, onde se
destacam 40 mulheres que têm feito a diferença na sociedade, pretende chamar a atenção dos seus
visitantes para as questões da igualdade de género e interseccionalidade dos feminismos.
Há quatro décadas que existem políticas públicas para a promoção da igualdade de género. Com o
objetivo de homenagear esses 40 anos, todos os que antecederam e os que mais aí vêm, a REDE de
Jovens para a Igualdade, com o apoio do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade, apresenta as caras e as vozes de 40 mulheres que se destacam com o seu percurso
individual, social, profissional ou académico, e que têm feito a diferença na sociedade, abrindo
caminhos outrora vedados para o género feminino.
Para tal, a REDE dá a conhecer estes testemunhos e retratos na revista e exposição fotográfica
itinerante "40 anos, 40 mulheres", pretendendo-se também contribuir para uma maior visibilidade das
mulheres que vivem em Portugal e para uma maior consciencialização para as questões da igualdade
de género e interseccionalidade dos feminismos.
12 Março, 2018
José Silva
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Inauguração da requalificação do Polidesportivo de Santo André. Secretário de Estado
do Desporto marca presença
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A cerimónia de inauguração do recinto polidesportivo de Santo André, recentemente requalificado,
decorreu esta sexta-feira, dia 9. Além de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, na cerimónia de inauguração estiveram ainda presentes o Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e a Diretora Regional do Instituto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ), Catarina Durão.
Estas obras de requalificação resultaram de uma candidatura efetuada pelo Centro Recreativo e
Cultural de Santo André ao PRID 2017 (Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas 2017),
num investimento total elegível de 50.870,34 euros, que contou com uma comparticipação do IPDJ na
ordem dos 20 mil euros e do Município de Mangualde em igual valor, conforme estabelecido no
contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município e o Centro Recreativo e
Cultural de Santo André. O Centro recorreu ainda a capitais próprios no valor de quase 11 mil euros.
O recinto, que conta agora com relvado sintético e com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado pelos cerca de 60 atletas do Centro Recreativo e Cultural de Santo André. A população em
geral pode também alugar este espaço para a prática desportiva.
12 Março, 2018
José Silva
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Dia Internacional da Mulher assinalado com aula de hidroginástica
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Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde realizou
uma aula de hidroginástica gratuita para todas as mulheres. A aula, inserida na ação "Mangualde em
Movimento", decorreu durante a manhã de ontem, dia 11, nas Piscinas Municipais de Mangualde.
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar a
prática desportiva.
12 Março, 2018
José Silva
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Ainda durante a noite, quer
era de comemoração, os presentes foram também brindados com a actuação do Grupo
Dance Mix – composto por um
grupo de alunos de dança, com
idades compreendidas entre os
seis e os nove anos, que pertencem ao Centro de Estudos
Musicais Nancy – e ainda com
um momento musical protagonizado pelo Quarteto de
Acordeões composto por
Nancy Brito, Abel Moura,
Bruno Cabral e Nuno Silva, que
encantaram.
Comemorado a 8 de março,
o Dia Internacional da Mulher
foi proclamado pela Organização das Nações Unidas em
1975 e tem como objectivo relembrar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconExecutivo reconheceu o papel das mulheres na sociedade através da homenagem às bombeiras voluntárias do concelho

Município homenageou
bombeiras voluntárias
Mangualde No dia Internacional da Mulher, o Município reconheceu a dedicação
de meia centena de bombeiras da corporação local
No âmbito das comemorações
do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de
Mangualde prestou homena-

gem a meia centena de Bombeiras Voluntárias da corporação do concelho reconhecendo a coragem e os serviços

prestados à população com
dedicação e abnegação.
A cerimónia de homenagem
e de comemoração do Dia In-

ternacional da Mulher integrou
também uma conferência subordinada ao tema “O papel
das mulheres na História”, que

contou com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo,
da vereadora da Acção Social,
Maria José Coelho, e da presidente da Assembleia Municipal, Leonor Pais.
A conferência teve como
oradora Maria José Azevedo
Santos, historiadora e docente
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que sublinhou o importante papel
das mulheres na história de
Portugal, dando exemplos relevantes.

Mangualde relembrou
o importante papel
das mulheres na história do país, reconhecido, também, na dedicação das bombeiras
voluntárias
ceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico
a que estavam sujeitas.
Uma luta que ainda se mantém bastante actual um pouco
por todo o mundo apesar das
inúmeras vitórias alcançadas
pelas mulheres nos últimos
anos nos mais diversos sectores da sociedade. |
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"40 ANOS, 40 MULHERES" em exposição na biblioteca municipal de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

12/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e43c39f

Até 5 de abril, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves recebe a exposição "40 anos, 40 mulheres",
promovida pela REDE de Jovens para a Igualdade. Esta revista e exposição fotográfica, onde se
destacam 40 mulheres que têm feito a diferença na sociedade, pretende chamar a atenção dos seus
visitantes para as questões da igualdade de género e interseccionalidade dos feminismos.
Há quatro décadas que existem políticas públicas para a promoção da igualdade de género. Com o
objetivo de homenagear esses 40 anos, todos os que antecederam e os que mais aí vêm, a REDE de
Jovens para a Igualdade, com o apoio do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade, apresenta as caras e as vozes de 40 mulheres que se destacam com o seu percurso
individual, social, profissional ou académico, e que têm feito a diferença na sociedade, abrindo
caminhos outrora vedados para o género feminino.
Para tal, a REDE dá a conhecer estes testemunhos e retratos na revista e exposição fotográfica
itinerante "40 anos, 40 mulheres", pretendendo-se também contribuir para uma maior visibilidade das
mulheres que vivem em Portugal e para uma maior consciencialização para as questões da igualdade
de género e interseccionalidade dos feminismos.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Município de Mangualde homenageou meia centena de bombeiras voluntárias no Dia
Internacional da Mulher
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No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
prestou homenagem a meia centena de Bombeiras Voluntárias do concelho pela coragem e pelos
serviços prestados à população.
A cerimónia decorreu dia 9 de março, pelas 21h00, e incluiu uma conferência subordinada ao tema "O
papel das mulheres na História".
O momento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
da Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, e da Presidente da Assembleia Municipal, Leonor
Pais.
A conferência teve como oradora a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nesta noite, os presentes foram também brindados
com a atuação do Grupo Dance Mix - composto por um grupo de alunos de dança, com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do Centro de Estudos Musicais Nancy - e ainda com
um momento musical protagonizado pelo Quarteto de Acordeões composto por Nancy Brito, Abel
Moura, Bruno Cabral e Nuno Silva.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem como objetivo relembrar as conquistas das mulheres e
a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.
Município de Mangualde/Comunicação
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Peça de teatro homenageia Fernando Pessoa em Mangualde
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"Pessoa e Companhia" traz à cena os heterónimos do poeta
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, recebe no dia 23 de março o espetáculo
teatral "Pessoa e Companhia" promovido pela Associação AMARTE. A peça está inserida na
programação do ciclo "Sextas da Lua" da Câmara Municipal.
"Pessoa e Companhia" traz à cena o poeta Fernando Pessoa e os seus heterónimos Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Dr. Pancrácio, Barão de Teive e Maria José. A
atuação, escrita e encenada por Maria Aguiar, comemora os 130 anos do nascimento de Pessoa e o
Dia Mundial da Poesia, celebrado no dia 21.
O espetáculo está marcado para as 21h30.
2018-03-12 15:53:00+00:00
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Mangualde é o único município envolvido no projeto Europeu de Formação
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Mangualde é o único município envolvido no projeto Europeu de Formação
Posted by: Antonio Pacheco
11 de Março de 2018
54 Views
O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projeto. Portugal irá receber mais de 600 mil euros em
financiamento comunitário para promover ações de formação e educação. O projeto terá a duração de
quatro anos e pretende criar uma aliança de competências que passa pela produção de veículos,
fornecedores da indústria, vendas e serviço pós-venda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar
mais de 900 mil postos de trabalho.
DRIVES - DEVELOPMENT AND RESEARCH
ON INNOVATIVE VOCATIONAL EDUCATIONAL SKILLS
"Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor automóvel, metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo bem o nosso tecido industrial claramente ligado a este setor, não
podíamos ficar parados." - afirma João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não detém recursos em número suficiente face
a esta realidade, é fundamental avançar para a formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
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Antonio Pacheco
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12 de Março de 2018
Redacção
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Mangualde.Botânico e Professor Doutor, Jorge Paiva, fala sobre a importância da
floresta para a saúde
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Esta sexta-feira, dia 16, realizar-se-á uma palestrada sobre a "A importância da floresta na saúde de
cada um". Esta ação, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas
Mangualde, decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, tendo início marcado às 21 horas.
O Professor Doutor Jorge Paiva será o orador desta palestra inserida na Rota da Floresta - Programa
Eco-Escolas, numa noite que contará ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde.
13 Março, 2018
José Silva
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"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não podíamos ficar parados", afirma João Azevedo
O momento oficial de lançamento do projecto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projecto.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não podíamos ficar parados", afirma João Azevedo O
momento oficial de lançamento do projecto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projecto.
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Evento apresentado por Sofia Relvas, Francisco Carvalho, Pedro Machado, Rogério Abrantes, Paulo Almeida, Joaquim Bonifácio eJosé Arimateia

Chefs de renome reinterpretam
o queijo Serra da Estrela
Evento Seis chefs da montra gastronómica portuguesa, dois deles com estrelas Michelin, vão
preparar uma ementa, no próximo sábado, na Casa da Ínsua, cujo denominador comum é o queijo
José Alberto Lopes
A Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões, em
parceria com o Turismo do
Centro, apresentou ontem a
quarta edição do evento ‘Queijo Serra da Estrela à Chef’, que
vai decorrer sábado, no Parador Casa da Ínsua, em Penalva
do Castelo.
Os chefs Joachim Koerper e
João Oliveira, ambos com estrelas Michelin, e Justa Nobre,
Luís Gaspar, Paulo Cardoso e
Américo dos Santos vão confeccionar, no showcooking exclusivo, iguarias tendo como
denominador comum o Queijo Serra da Estrela, em harmonização vínica com os vinhos
do Dão.
Para além do ‘dedo’ dos conceituados chefs, do evento
constará ainda uma visita à
queijaria da Casa da Ínsua,
onde serão acompanhadas as
várias fases do processo de elaboração deste produto tradicional português, obtido através do leite cru de ovelha, e o
workshop ‘A Sustentabilidade

do Queijo Serra da Estrela’.
O evento conta a colaboração das câmaras municipais
de Aguiar da Beira, Tondela,
Nelas, Mangualde, Penalva do
Castelo, Viseu e Carregal do Sal,
e ainda com o apoio, desde a
primeira edição, do Grupo Visabeira.
Rogério Abrantes, presidente
da CIM Viseu Dão Lafões, referiu que o evento “pretende
atribuir um nível acrescentado
a um produto que se encontra
protegido em região demar-

cada e é considerado uma das
sete maravilhas da gastronomia nacional”. No entender do
também autarca de Carregal do
Sal, “uma coisa é comer o queijo
da maneira normal como nós
o comemos no dia-a-dia; algo
completamente diferente é
comê-lo, juntamente com outros produtos, em pratos que
os chefs vão confeccionar, potenciando o seu sabor”.
Depois de divulgar o programa do evento, José Arimateia enfatizou o facto de a

Evento que acrescenta
“valor directo e económico”
O presidente da Turismo
Centro de Portugal, Pedro
Machado, sublinhou que
este evento “acrescenta valor directo e económico”,
incorporando “modernidade e contemporaneidade” à fileira do queijo.
“Não se substitui às tradicionais feiras do queijo, antes pelo contrário, estamos

a falar de um produto diferente”, afirmou.
Na sua opinião, este
evento dá também um
passo na capacidade de internacionalização, porque
se comunica “mais e melhor” um produto quando
ele está associado a nomes
de “chefs da galáxia Michelin”. |

Seis chefs, dois deles
com estrelas Michelin,
vão confeccionar
pratos com base no
queijo Serra da Estrela
O evento realiza-se
sábado e contará
com a participação de
produtores de queijo e
de vinhos do Dão

ementa a preparar no sábado
“ter como denominador comum o Queijo da Serra da Estrela e o casamento e a harmonização do queijo com outro
produto de excelência da região, que é o vinho do Dão”,
acrescentando que “essa é
uma preocupação fundamental deste showcooking que estamos a preparar e que reúne
um painel conceituado de
chefs nacionais e internacionais, dois dos quais lideram cozinhas distinguidas com estrelas Michelin”.
Agradeceu ainda o empenho
do município de Penalva do
Castelo, “que desde a primeira
edição tem considerado este
evento como uma iniciativa
marcante para a região e para
a promoção deste produto de
excelência”.
Por fim, Francisco Carvalho,
presidente da Câmara de Penalva do Castelo, destacou o
facto de, no evento, estarem
presentes os três produtos endógenos do concelho: o queijo,
a maçã Bravo de Esmolfe e o
Página
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vinho do Dão.
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RASPADINHAS E MÁQUINA DE
TABACO FURTADAS DE CLUBE
Clube Recreativo de Carvide, em Leiria, foi assaltado na madrugada de ontem. Prejuízo ascende a 2.500 euros, com furto de
duas máquinas de brindes, uma de tabaco e de raspadinhas. Assaltantes partiram vidro para entrar na sede recreativa Pág. 3
LUÍS FILIPE COITO

Homem de 67 anos
morre num despiste
Alcobaça | P7

Mais de 4.000 vão
plantar pinheiros
e formar bandeira
Pinhal de Leiria | P9

Comunidade cigana
entrega cabazes a
famílias carenciadas
Pombal | P10

Acompanhámos
a jornada de futebol
em 10 campos

Festival em Leiria exibe filmes
dos quatro cantos do mundo
Leiria Film Fest decorre sexta-feira e sábado e exibe a concurso 22 filmes, 10 dos quais internacionais Página 2

Desporto | P13-18

Queijo da Serra
motiva ementa de
seis chefs de renome
Penalva do Castelo | P12

Página 106

A107

Mangualde integra projecto europeu da indústria automóvel

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Leiria Online
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URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/30097

"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não podíamos ficar parados", afirma João Azevedo
O momento oficial de lançamento do projecto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projecto.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde integra
projecto europeu
da indústria automóvel
Inovação Município é o único português a marcar presença num projecto
europeu de formação para a indústria automóvel do futuro
“Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil
postos de trabalho (…) metade
dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade e
conhecendo bem o nosso
tecido industrial, não podíamos ficar parados”, afirma
João Azevedo
O momento oficial de lançamento do projecto DRIVES Development and Research
on Innovative Vocational Educational Skills decorreu na
passada semana em Ostrava,
na República Checa, e Mangualde é o único município
envolvido no projecto. Portugal irá receber mais de 600 mil
euros em financiamento
comunitário para promover
acções de formação e educação. O projecto terá a duração
de quatro anos e pretende
criar uma aliança de competências que passa pela produção de veículos, fornecedores
da indústria, vendas e serviço
pós-venda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar
mais de 900 mil postos de trabalho.
Uma vez que este sector
detém uma força de trabalho
envelhecida, não possuindo
por isso perfis de ciência, tec-

Projecto visa formar os recursos humanos e representa um investimento de 600 mil euros

nologia e matemática dos
empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta
forte concorrência de outros
setores na captação de recursos qualificados.
600 mil euros
para Portugal
João Azevedo sublinha
ainda que “uma vez que o sector não detém recursos em
número suficiente face a esta
realidade, é fundamental
avançar para a formação e foi

isso que fizemos ao aderir ao
projecto Drives. Somos o
único município envolvido,
numa clara aposta para a
valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um
voto de confiança no nosso
tecido industrial.”
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills,
contempla quatro milhões de
euros, dos quais cerca de 600
mil euros vão chegar a Portu-

gal, trazidos por um consórcio
criado pela Câmara Municipal
de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal,
Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu, Universidade
do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
Portugal é um dos 11 países
da União Europeia que estão a
ajudar a formar os futuros trabalhadores da indústria automóvel|
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Centro de Saúde de Seia
vai ser requalificado
Ministro promete durante visita | P20
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Câmara pondera reforço
do apoio às famílias Em Viseu | P3

MANGUALDE INTEGRA
PROJECTO EUROPEU DE
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Mangualde é o único
município português a
marcar presença num
projecto europeu de
formação para a
indústria automóvel
do futuro. Esta
participação traz
para Portugal 600
mil euros.
Página 8

JOSÉ ALBERTO LOPES

Nova exposição
para ver no Museu
da Misericórdia
Em Viseu | P3

Castro Daire
melhora ligação
entre serviços
Protecção Civil | P7

Testemunhas dizem
que Pedro Dias
não roubou aves
Em Tondela | P9

Estudo prepara
agricultura para
se adaptar ao clima
Universidade | P10

Inscrições para
prémio solidário
Escape Livre | P10

Queijo Serra da Estrelal
inspira seis chefsl
CIM Viseu Dão Lafões, Turismo Centro de Portugal e Grupo Visabeira apresentaram o evento, que visa promover o Queijo Serra da Estrela e vai decorrer no próximo sábado, na Casa da Ínsua Página 2
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HOJE
EXPOSIÇÃO
Mangualde
9h00
Está patente ao público, até
5 de Abril, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde a exposição
“40 anos, 40 mulheres”,
promovida pela Rede de Jovens para a Igualdade.

AMANHÃ
RESULTADOS
DO RELATÓRIO
SOBRE INCÊNDIOS
S. Pedro do Sul
10h30
O Município de S. Pedro do
Sul promove, amanhã, pelas
10h30, no Salão Nobre, uma
conferência de imprensa
para divulgar os resultados
do inquérito ao incêndio de
Agosto de 2016.

PRÓXIMOS DIAS
FESTA DA
PRIMAVERA
Castro Daire
Quinta-feira, 10h00
A Festa da Primavera vai integrar a exposição "Vi(r)ver
o Teatro", de 15 a 31 de
Março, na Biblioteca Municipal.

PALESTRA SOBRE
INCÊNDIOS
Oliveira de Frades
Sexta-feira, 21h00
A Biblioteca Municipal de
Oliveira de Frades promove, dia 16, pelas 21h00,
uma palestra sobre “Os Incêndios e a Desertificação
de Portugal Florestal” com o
biólogo Jorge Paiva.

PALESTRA SOBRE
PARENTALIDADE
Mortágua
Sexta-feira, 21h00
“Palestra Parentalidade Positiva” é o tema da palestra

Meio: Imprensa
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que vai decorrer em Mortágua, dia 16 Março pelas
21h00 no Centro de Animação Cultural de Mortágua.
Magda Gomes Dias presidirá a uma palestra sobre a
educação, o futuro e o presente das nossas crianças e
jovens.

PÁSCOA EM FESTA
Mangualde
Sexta-feira, 21h30
Este ano, a celebração da
Páscoa decorre entre 16 de
Março e 1 de Abril, em vários locais da cidade. A Páscoa em Mangualde é uma
organização da Câmara
Municipal e da Paróquia de
Mangualde, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia e do Centro Cultural
e Recreativo de Santo
Amaro de Azurara.

ACÇÃO DE
REFLORESTAÇÃO
Vouzela
Sábado, 9h30
“Vamos Dar Cor a Vouzela” é
o tema de uma acção de reflorestação em Vouzela com
árvores autoctones vai ter
lugar no próximo dia 17 de
Março.

QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF
Penalva do Castelo
Sábado, 10h30
Vai decorrer no próximo sábado, a partir das 10h30, o
evento Queijo Serra da Estrela à chef, na Quinta da Ínsua.

FESTA
DAS CAVACAS
Resende
Domingo, 11h00
Agendado para dia 18, a
partir das 11h00, o evento,
que conta com a participação de cerca de 20 produtores, pretende promover a
cavaca como uma das especialidades mais características da doçaria tradicional
da região.
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Diário de Viseu Online
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"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não podíamos ficar parados", afirma João Azevedo
O momento oficial de lançamento do projecto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu na passada semana em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projecto.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills decorreu, na passada semana, em Ostrava, na República Checa, e
Mangualde é o único município envolvido no projeto.
Portugal irá receber mais de 600 mil euros em financiamento comunitário para promover ações de
formação e educação. O projeto terá a duração de quatro anos e pretende criar uma aliança de
competências que passa pela produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas e serviço pósvenda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar mais de 900 mil postos de trabalho.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não dispondo, por isso, de perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
2018-03-13
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HOJE
CONFERÊNCIA
DE IMPRENSA
S. Pedro do Sul
10h30
O município promove uma
conferência de imprensa
para divulgar os resultados
do inquérito ao incêndio de
Agosto de 2016.

PRÓXIMOS DIAS
FESTA DA
PRIMAVERA
Castro Daire
Quinta-feira, 10h00
A Festa da Primavera vai integrar a exposição "Vi(r)ver
o Teatro", patente até dia 31
na Biblioteca Municipal.

DIA MUNDIAL
DA FLORESTA
S. Pedro do Sul
Sexta-feira, 14h30
Numa iniciativa dos três
municípios da região da Lafões (S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades),
começam neste dia as comemorações do Dia Mundial da Floresta, prolongando-se até dia 22. A sessão
de abertura decorrerá no
auditório Rainha D. Amélia,
nas Termas.

PALESTRA SOBRE
INCÊNDIOS
Oliveira de Frades
Sexta-feira, 21h00
A Biblioteca Municipal de
Oliveira de Frades promove,
uma palestra sobre “Os Incêndios e a Desertificação de
Portugal Florestal”, com o
biólogo Jorge Paiva.

PALESTRA SOBRE
PARENTALIDADE
Mortágua
Sexta-feira, 21h00
“Palestra Parentalidade Positiva” é o tema da palestra
que vai decorrer no Centro
de Animação Cultural.
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Magda Gomes Dias presidirá a uma palestra sobre a
educação, o futuro e o presente das nossas crianças e
jovens.

QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF

PÁSCOA EM FESTA

O evento Queijo Serra da
Estrela à Chef, na Casa da
Ínsua, conta com visita a
queijaria, um workshop e
showcooking com seis conceituados chefs.

Mangualde
Sexta-feira, 21h30
Este ano, a celebração da
Páscoa decorre entre 16 de
Março e 1 de Abril, em vários
locais da cidade. A Páscoa
em Mangualde é uma organização da Câmara e da Paróquia de Mangualde, em
parceria com a Santa Casa
da Misericórdia e com o
Centro Cultural e Recreativo
de Santo Amaro de Azurara.

ACÇÃO DE
REFLORESTAÇÃO
Santa Comba Dão
Sábado, 9h00
No âmbito da iniciativa "Reconstruir Santa Comba
Dão", o município promove
uma acção de reflorestação
e preservação da natureza
com cerca de 5 mil árvores,
na Senhora da Ribeira.

VAMOS DAR COR
A VOUZELA
Vouzela
Sábado, 9h30
Depois da acção na Mata do
Castelo, em Fevereiro, o município vai promover, das
9h30 às 16h00, uma acção de
reflorestação, com a plantação de árvores autóctones, no
Núcleo da Rocha, na Penoita.

CONFERÊNCIAS
+ IGUALDADE
S. Pedro do Sul
Sábado, 10h00
O auditório do Balneário
Rainha D. Amélia, nas Termas, vai receber esta iniciativa organizada pelo município. Rosa Monteiro, secretária de Estado da Cidadania e
Igualdade de Género, estará
presente na sessão da abertura do evento, que termina
no domingo.

Penalva do Castelo
Sábado, 10h30

FEIRA DE MARÇO
Mangualde
Sábado, 19h00
A quinta edição do certame
arranca no sábado e prolonga-se até domingo, no
Monte da Nossa Senhora do
Bom Sucesso, em Chãs de
Tavares. O evento terá concurso de ovinos, encontro
gastronómico, actuações
musicais e concurso de vinho (produtor).

TEATRO DE
REVISTA
Nelas
Sábado, 21h30
O cine-teatro recebe a peça
de teatro de revista “Ó Zé
Bate o Pé”, um espectáculo
com Luís Aleluia, Álvaro Faria e Maria Tavares.

FESTA DAS CAVACAS
Resende
Domingo, 11h00
Este evento, que conta com
a participação de cerca de
20 produtores, pretende
promover a cavaca como
uma das especialidades
mais características da doçaria tradicional da região.

SEMANA SANTA
Nelas
Domingo, 18h00
Inserida na programação da
Semana Santa de Santar, vai
realizar-se, no Sábado de Lázaro, a missa e procissão do
Senhor dos Passos, na Igreja
da Misericórdia. No domingo, na igreja paroquial, pelas
18h30, actuará o Grupo Coral Estevão Lopes Morago.
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Recinto polidesportivo
de Santo André recebeu
obras de requalificação
Mangualde Cerimónia de inauguração contou com a presença do secretário de
Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo
A cerimónia de inauguração do
recinto polidesportivo de Santo
André, recentemente requalificado, decorreu na passada sexta-feira.
Além de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, na cerimónia de
inauguração estiveram ainda
presentes o secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, e a directora Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Catarina Durão.
Estas obras de requalificação resultaram de uma candidatura efectuada pelo Centro
Recreativo e Cultural de Santo
André ao PRID 2017 (Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas 2017),
num investimento total elegível de cerca de 51 mil euros,
que contou com uma comparticipação do IPDJ na ordem
dos 20 mil euros e do Município de Mangualde em igual valor, conforme estabelecido no

D.R.

Inauguração do recinto contou com a presença de João Azevedo e de João Paulo Rebelo

contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município e o
Centro Recreativo e Cultural
de Santo André.
O Centro recorreu ainda a ca-

pitais próprios no valor de quase 11 mil euros.
O recinto, que conta agora
com relvado sintético e com
toda a vedação substituída, é
semanalmente utilizado pelos

cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo
André.
A população em geral pode
também alugar este espaço para a prática desportiva. |
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A cerimónia de inauguração do recinto polidesportivo de Santo André, recentemente requalificado,
decorreu na passada sex-ta-feira.
Além de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, na cerimónia de inauguração
estiveram ainda presentes o secretário de Esta-do da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e a
directora Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Catarina Durão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Esta sexta-feira, dia 16, com início às 21h00, realizar-se-á uma palestra sobre a "A importância da
floresta na saúde de cada um" na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, de Mangualde, inserida na
Rota da Floresta - Programa Eco-Escolas.
Organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas Mangualde, esta
acção terá o professor doutor Jorge Paiva como orador, numa noite que contará ainda com a actuação
da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde.
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Espaço teve obras de requalificação
O recinto polidesportivo de Santo André, em Mangualde, foi inaugurado depois de ter recebido obras
de requalificação. A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo Rebelo, e do presidente da Câmara, João Azevedo.
O recinto, que passa a contar com relvado sintético e vedação substituída, é utilizado pelos atletas do
Centro Recreativo e Cultural de Santo André e pela população local.
As obras de requalificação resultaram de uma candidatura realizada pelo Centro Recreativo e Cultural
ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, representando um investimento de 50,8 mil
euros. A instituição recebeu comparticipações de 40 mil euros da Câmara de Mangualde e do Instituto
Português do Desporto e da Juventude. Os restantes fundos vieram dos seus capitais próprios.
O Centro Recreativo e Cultural conta com cerca de 60 atletas.
2018-03-14 16:51:00+00:00
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Amanhã, sexta-feira, realizar-se-á uma palestra sobre a "A importância da floresta na saúde de cada
um". Esta ação, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas de
Mangualde, inicialmente prevista para a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, decorrerá no
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde, tendo início marcado às 21 horas.
O Professor Doutor Jorge Paiva será o orador desta palestra inserida na Rota da Floresta - Programa
Eco-Escolas, numa noite que contará ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde.
15 Março, 2018
José Silva
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Assente em dois dos grandes pilares deste GAE - Gabinete de Apoio ao Emigrante da Câmara
Municipal de Mangualde, que são a disponibilidade para o atendimento e a proximidade com o utente,
nos passados dias 13 e 14 de março, o GAE prestou apoio aos ex-emigrantes nos EUA no
preenchimento das declarações (obrigatórias) de IRS americano "Income Tax".
Este serviço de proximidade teve lugar no CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de
Mangualde e contou com a colaboração de Ana Brigeiro da Direção-Geral de Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas. Apesar de cada país ter a sua própria definição de "residência fiscal",
geralmente, um contribuinte é considerado residente fiscal no país onde permanece mais de seis
meses por ano. Ou seja, quem reside em território nacional mais de 183 dias durante um determinado
ano é considerado residente fiscal e, como tal, terá de entregar a declaração dos seus rendimentos em
Portugal e incluir os rendimentos obtidos no estrangeiro.
APOIO AO EMIGRANTE
Serviço funciona de 2.ª a 6.ª feira, no CIDEM
O intuito deste Gabinete é prestar apoio gratuito aos munícipes emigrados, àqueles que já
regressaram e aos que pretendem iniciar um processo migratório, bem como aos seus familiares. Este
apoio é prestado mediante a celebração de um Protocolo de Colaboração entre o Município de
Mangualde e a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP).
Informar os emigrantes sobre os seus direitos, contribuir para a resolução dos problemas
apresentados, apoiar os emigrantes no regresso e reinserção no país, prestar um serviço eficiente,
atencioso e personalizado e fomentar a inter-relação entre o Município e as Comunidades Portuguesas
são os objetivos deste Gabinete. No GAE os munícipes podem ainda solicitar ajuda na obtenção de
declarações, bem como obter apoios no âmbito da Segurança Social, do aconselhamento jurídico e
outras informações úteis.
O GAE funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, nas instalações
do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde. Os interessados podem
também contactar o GAE através do telefone 969312193 e ainda através do e-mail
gae@cmmangualde.pt.
15 Março, 2018
José Silva
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Mangualde revive
a tradição secular do
‘Amentar das Almas’
D.R.

MANGUALDE Integrado na
programação da Páscoa, Mangualde cumpre, no próximo
sábado, pelas 21h30, a tradição
secular do "amentar das almas", orações cantadas pela
rua em louvor dos que já morreram.
Também conhecida por "encomendação das almas", esta
tradição, que terá surgido após
a Igreja Católica ter assumido,
no Concílio de Trento, a existência do Purgatório, tem sido
recuperada em Mangualde.
Na década de 50 ainda era
habitual, em muitas aldeias das
Terras de Azurara e Tavares, fazer-se o amentar das almas. A
tradição foi-se perdendo, mas,
nos últimos anos tem sido recuperada em Mangualde, pelo
Grupo Cultural e Recreativo de
Santo Amaro de Azurara.
A Banda Filarmónica de
Abrunhosa-a-Velha, Banda Filarmónica de Lobelhe, Banda
Filarmónica de Vila Cova de
Tavares e Banda Filarmónica
de Tibaldinho irão desfilar pelas 21:30 horas por algumas artérias da cidade, culminando
no Largo da Misericórdia de
Mangualde.
No interior da Igreja da Misericórdia serão ouvidos os
cânticos às Almas pelo Grupo
de Cantares de Santo Amaro

Igreja da Misericórdia

de Azurara, Mangualde, Grupo
de Cantares da Ínsua, Penalva
do Castelo, Grupo de Cantares
de Toulões, Idanha-a-Nova e
Gru-po de Cantares de Tourigo, Tondela.
Será recriado um ambiente
de oração e reflecção e cada
grupo cumprirá o ritual de "encomendar as almas" à sua maneira, cantando e rezando.
A “Páscoa em Mangualde” é
uma organização da Câmara
Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em
parceria com a Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde e
do Centro Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara. |
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EXPOSIÇÕES
VISEU - Museu da Misericórdia: Exposição de arte
sacra ‘Senhor e Deus’, inaugurada no sábado, 10 de março, composta de fotografias de José Santos e de peças de
arte sacra, até 30 de abril; FNAC/Palácio do Gelo: Exposição ‘Martine, há 50 anos a Encantar Portugal’, Ilustrações de Marcel Marlier, retrata 50 anos de memórias
de uma coleção intemporal que passa de mão em mão
há várias gerações, até 1 de abril; Museu Nacional Grão
Vasco: Exposição ‘Cores da Natureza’ de Teresa Magalhães. Um conjunto de 12 pinturas de técnicas diversas,
até 29 de abril; Casa da Ribeira: Exposição ‘O Lenço
na Cultura Tradicional’. Quarenta exemplares dos séculos XIX e XX, até maio; Teatro Viriato: Exposição de
fotografia de Carlos Fernandes ‘ Menos 21’, uma mostra representativa da “nova dança portuguesa”, até 31
de março; Átrio dos Paços do Concelho (edifício da
Câmara Municipal): ‘Ara de Vissaium’, altar de pedra
que guarda a origem do nome Viseu; Museu Almeida
Moreira: Exposição ‘Terra Alma’ de Elsa Rebelo, até 25
março.
MANGUALDE - Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição itinerante ‘40 anos, 40 mulheres’, promovida pela Rede de Jovens para a Igualdade, até
4 de abril.
SÁTÃO - Casa da Cultura: Exposição ‘A Escrita e
os seus Artefactos’, integrada no ciclo de exposições do
Agrupamento de Escolas de Sátão ‘Eu coleciono…tu colecionas…”’, até 6 de abril.
TONDELA - Mercado Velho: Inauguração da exposição coletiva de artesanato, sexta-feira, 16 de março,
às 18h. A mostra conta apenas com 14 expositores do
concelho com trabalhos de cestaria, madeiras, linho,
tanoaria, pintura, burel, barro negro e cruz e arraiolos;
Galeria da ACERT: Inauguração da exposição de fotografia ‘Cinzas’ de Miguel Valle de Figueiredo, sábado, 24
de fevereiro às 21h. Depois dos incêndios, o olhar de um
fotógrafo perante a devastação, um modo de não deixar
que a memória se perca, até 31 de março; Museu do Caramulo: Exposições temporárias ‘Volkswagen: 80 Anos
ao Serviço do Povo’ e ‘Bicicletas com História’.
OLIVEIRA DE FRADES - Museu Municipal: Exposição de artes plásticas ‘Animes’ de Filipa Negrão. De
apenas 13 anos, Filipa Negrão, residente em Oliveira de
Frades, descobriu há três anos o talento para as artes
plásticas. Para ver durante os meses de março e abril.

-

-
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Concursos literários assinalam
dias do Pai e da Mãe
A Câmara Municipal de
Mangualde e a Rede Social
concelhia estão a promover
dois concursos literários centrados no Dia do Pai e no Dia
da Mãe. A atividade destina-se
a autores residentes no concelho de Mangualde, com idade
igual ou superior a 15 anos,
que apresentem trabalhos inéditos nas áreas da prosa e da
poesia.
A iniciativa, inserida no

Eixo Fomentar a Funcionalidade Familiar, visa “promover a
igualdade de género e a cidadania”, mas também “promover a
parentalidade positiva, valorizar a figura do pai e da mãe na
família e na sociedade, estreitar
laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de
leitura e promover a criatividade”, adianta a autarquia de
Mangualde numa nota à imprensa. Com estes concursos,

a organização quer igualmente
promover a “imaginação” e a
“qualidade literária”.
Os trabalhos a concurso
deverão ser entregues até às 17
horas do dia 16 de março para
os concorrentes ao tema ‘Pai’,
e até às 17 horas do dia 30 de
abril, para os concorrentes ao
tema ‘Mãe’. As normas de participação nestes concursos podem ser consultadas emwww.
cmmangualde.pt.
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Único Município português
no projeto europeu de formação
para a indústria automóvel

‘DRIVES’ CONTEMPLA QUATRO MILHÕES DE EUROS, E 600 MIL VÃO CHEGAR A PORTUGAL

Mangualde é o único Município do país envolvido no
projeto DRIVES – Development and Research on Innovative Vocational Educational
Skills, lançado na semana passada em Ostrava, na República
Checa, e que visa ao longo de
quatro anos criar uma aliança de competências que passa
pela produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas
e serviço pós-venda.
O projeto DRIVES contempla quatro milhões de euros,
dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um consórcio criado pela Câmara Municipal de
Mangualde, onde se integram
a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo
Antolín, Instituto Politécnico

de Viseu, Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
“Somos o único município
envolvido, numa clara aposta
para a valorização e qualificação da nossa mão-de-obra, dos
nossos recursos humanos e um
voto de confiança no nosso tecido industrial”, comentou o
presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
“Até 2025, a Comissão
Europeia estima que será necessário preencher mais de
900 mil postos de trabalho no
setor automóvel, metade dos
quais exigirão qualificações de
alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo
bem o nosso tecido industrial
claramente ligado a este setor,
não podíamos ficar parados”,
acrescentou o autarca.

O setor detém uma força de
trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de ciência, tecnologia e matemática
dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta
forte concorrência de outros
setores na captação de recursos qualificados. João Azevedo
sublinhou que “uma vez que o
setor não detém recursos em
número suficiente face a esta
realidade, é fundamental avançar para a formação”, sendo
isso que levou o Município a
aderir ao projeto Drives. “Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a
valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um
voto de confiança no nosso
tecido industrial”, sublinhou o
autarca de Mangualde.
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TONDELA
ASSINADO CONTRATO DE
RECONSTRUÇÃO DE 94 HABITAÇÕES
ATINGIDAS PELO FOGO
// página 08

MANGUALDE
ÚNICO MUNICÍPIO PORTUGUÊS
NO PROJETO EUROPEU DE FORMAÇÃO
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

CONCURSOS ABERTOS FICAM VAZIOS

Almeida Henriques
diz que é difícil contratar
empresas de construção
para fazer as obras

// página 09

PENALVA DO CASTELO
CHEFES DE COZINHA PREPARAM MENU
A PARTIR DO QUEIJO SERRA DA ESTRELA
NA CASA DA ÍNSUA
// página 08

19 DE MARÇO - S. JOSÉ

Ser Pai, hoje…
// páginas 10 e 11

// página 05

UNIDADE CUSTARÁ
DOIS MILHÕES DE EUROS

MAIS DE QUATRO DEZENAS DE
CANDIDATURAS APRESENTADAS

Lar de Orgens
será uma
realidade dentro
de ano e meio

‘Viseu Cultura’
vai apoiar projetos
no valor superior a
um milhão de euros
// página 07

// página 07
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“Comer o queijo

[Serra da Estrela] da
maneira normal, como o
comemos no dia-a-dia,
é uma coisa, comê-lo
cozinhado pelos chefes
com outros produtos
é completamente
diferente”.
Rogério Abrantes
Presidente da CIM Viseu Dão Lafões

“Se não houver pessoas,

se não houver vitalidade,
se não houver reposição
da força do trabalhador
não há mais nada e a
floresta será aquilo que
tem sido: pasto de fogo
e lágrimas para todos
nós”.
Octávio Ribeiro
Diretor do jornal Correio da Manhã

“A construção do lar

corresponde ao fim de
uma batalha iniciada
há mais de dez anos,
e é uma obra que nos
responsabiliza, quer a
direção, quer os sócios”.
Horácio Faria
Presidente da direção do C.S.C. de Orgens

“Somos o único

município envolvido
[projeto europeu
de formação para a
indústria automóvel],
numa clara aposta
para a valorização e
qualificação da nossa
mão de obra, dos nossos
recursos humanos e
um voto de confiança
no nosso tecido
empresarial”.
João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde
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Floresta em debate em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
15 de Março de 2018
20 Views
Nesta sexta-feira, dia 16, realizar-se uma palestrada sobre a "A importância da floresta na saúde de
cada um". Esta ação, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas
Mangualde, decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, tendo início marcado às 21 horas.
O Professor Doutor Jorge Paiva será o orador desta palestra inserida na Rota da Floresta - Programa
Eco-Escolas, numa noite que contará ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde.
Por:Mun.Mangualde
15 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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CRIADAS 4 UNIDADES LOCAIS DE PROTEÇÃO CIVIL

LIMPEZA DE TERRENOS DEBATIDA EM TODO O
CONCELHO DE MANGUALDE
13 SESSÕES DE ESCLARECIMENTO FORAM
REALIZADAS NO CONCELHO
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, apresentou na passada quinta-feira,
dia 1, as quatro unidades locais de Proteção Civil já
criadas no concelho. Nesta reunião, estiveram presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia do
concelho, bem como os Serviços Municipais de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal. Foram ainda
realizadas, nas freguesias, sessões de esclarecimento
sobre a limpeza dos terrenos.
As quatro unidades locais de Proteção Civil criadas
dizem respeito à União das Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União das
Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, Junta de Freguesia de Quintela de Azurara e
União das Freguesias de Tavares. Está ainda prevista
a criação de mais duas unidades locais: Freguesia de
Alcafache e Freguesia de Espinho.
A primeira sessão de sensibilização sobre a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos até 15 de março
ocorreu na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, seguindo-se mais doze
sessões, dispersas por todo o concelho.
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"40 ANOS, 40 MULHERES"
EM EXPOSIÇÃO NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Até 5 de abril, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves recebe a exposição "40 anos, 40 mulheres",
promovida pela REDE de Jovens para a Igualdade.
Esta revista e exposição fotográfica, onde se
destacam 40 mulheres que têm feito a diferença
na sociedade, pretende chamar a atenção dos seus
visitantes para as questões da igualdade de género e
interseccionalidade dos feminismos.
Há quatro décadas que existem políticas públicas
para a promoção da igualdade de género. Com o
objetivo de homenagear esses 40 anos, todos os
que antecederam e os que mais aí vêm, a REDE de
Jovens para a Igualdade, com o apoio do Gabinete da
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade,
apresenta as caras e as vozes de 40 mulheres que
se destacam com o seu percurso individual, social,
profissional ou académico, e que têm feito a diferença
na sociedade, abrindo caminhos outrora vedados para
o género feminino.
Para tal, a REDE dá a conhecer estes testemunhos
e retratos na revista e exposição fotográfica
itinerante "40 anos, 40 mulheres", pretendendo-se
também contribuir para uma maior visibilidade das
mulheres que vivem em Portugal e para urna maior
consciencialização para as questões da igualdade de
género e interseccionalidade dos feminismos.
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AGENDA
HÁ PALAVRAS QUE NOS BEIJAM
23 DE MARÇO - 21H30 BIBLIOTECA MUNICIPAL
DR. ALEXANDRE ALVES
POR UM MANGUALDE MAIS VERDE, VAMOS
REPLANTAR MANGUALDE
24 DE MARÇO
PONTO DE ENCONTRO SEDE DAS JUNTAS DE
FREGUESIA DO CONCELHO PELAS 14H00
V FEIRA DE MARÇO
17 E 18 DE MARÇO
CHÃS DE TAVARES - MONTE DE Na SRa DO BOM
SUCESSO
A IMPORTÂNCIA DA FLORESTA NA VIDA DE
CADA UM
PALESTRA E MOMENTO MUSICAL
16 DE MARÇO - 21H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE
ALVES
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RECINTO POLIDESPORTIVO DE SANTO ANDRÉ
REQUALIFICADO
CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO CONTOU
COM A PRESENÇA DE JOÃO PAULO
REBELO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA
JUVENTUDE E DO DESPORTO, E COM
CATARINA DURÃO, DIRETORA REGIONAL
DO IPDJ
A cerimónia de inauguração do recinto polidesportivo
de Santo André, recentemente requalificado, decorreu
esta sexta-feira, dia 9. Além de João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, na
cerimónia de inauguração estiveram ainda presentes

o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, e a Diretora Regional do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Catarina
Durão.
Estas obras de requalificação resultaram de uma
candidatura efetuada pelo Centro Recreativo e
Cultural de Santo André ao PRID 2017 (Programa
de Reabilitação de Instalações Desportivas 2017),
num investimento total elegível de 50.870,34 euros,
que contou com uma comparticipação do IPDJ na
ordem dos 20 mil euros e do Município de Mangualde
em igual valor, conforme estabelecido no contrato-

programa de desenvolvimento desportivo celebrado
entre o Município e o Centro Recreativo e Cultural
de Santo André. O Centro recorreu ainda a capitais
próprios no valor de quase 11 mil euros.
O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado pelos cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André. A população
em geral pode também alugar este espaço para a
prática desportiva.

Página 130

Renascimento
ID: 74192103

N.727

15-03-2018

Diretor: Serafim Tavares
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde
geral@jornalrenascimento.pt

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 9,74 x 10,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

15 de Março de 2018

Granitos Pimentel & Tavares, Lda
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DE MANGUALDE
NO MUNDO

BOMBEIRAS
VOLUNTÁRIAS
FORAM
HOMENAGEADAS
NO DIA DA
MULHER
"O PAPEL DAS MULHERES
NA HISTÓRIA" FOI TEMA DA
CONFERÊNCIA QUE TEVE COMO
ORADORA A PROFESSORA DOUTORA
MARIA JOSÉ AZEVEDO SANTOS
P. 09

RECINTO
POLIDESPORTIVO
DE SANTO ANDRÉ
REQUALIFICADO

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO
DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO, E COM CATARINA DURÃO,
DIRETORA REGIONAL DO IPDJ

O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado por cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André.
A população em geral pode também alugar este
espaço para a prática desportiva.

P.05

MANGUALDE É O ÚNICO
MUNICÍPIO EM PROJETO
EUROPEU DE FORMAÇÃO
PARA A INDUSTRIA
AUTOMÓVEL DO FUTURO

V P.03
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOG IA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD-3Serviços Nacionais e Internacionais

VISITA DE DIVULGAÇÃO
DO PATRIMÓNIO LOCAL
DE MANGUALDE
TORRE DE GANDUFE E REAL
MOSTEIRO DE SANTA MARIA
DE MACEIRA DÃO, FORAM OS
MONUMENTOS VISITADOS NO
PASSADO DIA 10

r=czn=r

962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
wwwfunerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

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

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 -

P.07

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

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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Corte: 1 de 2

"MANGUALDE EM MOVIMENTO"

DIA INTERNACIONAL DA MULHER ASSINALADO
COM AULA DE HIDROGINÁSTICA

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde realizou uma
aula de hidroginástica gratuita para todas as mulheres. A aula, inserida na ação "Mangualde em Movimento", decorreu durante a manhã do passado dia 11,
nas Piscinas Municipais de Mangualde.
O projeto `Mangualde em Movimento' é promovido
pela autarquia e tem como objetivo incentivar a prática desportiva.
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CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado por cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André.
A população em geral pode também alugar este
espaço para a prática desportiva.
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MANGUALDE É O ÚNICO MUNICÍPIO EM PROJETO
EUROPEU DE FORMAÇÃO PARA INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL DO FUTURO
"Até 2025, a comissão europeia estima que será
necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações
de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não
podíamos ficar parados" — afirma João Azevedo
O momento oficial de lançamento do projeto DRIVES
- Development and Research on Innovative Vocational
Educational Skills decorreu na passada semana em
Ostrava, na República Checa, e Mangualde é o único
município envolvido no projeto. Portugal irá receber
mais de 600 mil euros em financiamento comunitário
para promover ações de formação e educação. O
projeto terá a duração de quatro anos e pretende
criar uma aliança de competências que passa pela
produção de veículos, fornecedores da indústria,
vendas e serviço pós-venda. Até 2025, a indústria
automóvel deverá criar mais de 900 mil postos de
trabalho.
DRIVES - DEVELOPMENT AND RESEARCH
ON INNOVATIVE VOCATIONAL EDUCATIONAL
SKILLS
"Somos o único município envolvido, numa clara
aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um
voto de confiança no nosso tecido industrial."
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será
necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor automóvel, metade dos quais

exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo bem o nosso tecido
industrial claramente ligado a este setor, não
podíamos ficar parados': — afirma João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho
envelhecida, não possuindo por isso perfis de ciência,
tecnologia e matemática dos empregos da área da
Engenharia, o automóvel enfrenta forte concorrência
de outros setores na captação de recursos
qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o
setor não detém recursos em número suficiente
face a esta realidade, é fundamental avançar para a
formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara
aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um
voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on
Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600
mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por
um consórcio criado pela Câmara Municipal de
Mangualde, onde se integram a Associação dos
Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de
Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, I DESCOM e Eupportunity.
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VOLUNTÁRIAS
FORAM
HOMENAGEADAS
NO DIA DA
MULHER
"O PAPEL DAS MULHERES
NA HISTÓRIA" FOI TEMA DA
CONFERÊNCIA QUE TEVE COMO
ORADORA A PROFESSORA DOUTORA
MARIA JOSÉ AZEVEDO SANTOS
P. 09

RECINTO
POLIDESPORTIVO
DE SANTO ANDRÉ
REQUALIFICADO

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO
DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO, E COM CATARINA DURÃO,
DIRETORA REGIONAL DO IPDJ

O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado por cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André.
A população em geral pode também alugar este
espaço para a prática desportiva.

P.05

MANGUALDE É O ÚNICO
MUNICÍPIO EM PROJETO
EUROPEU DE FORMAÇÃO
PARA A INDUSTRIA
AUTOMÓVEL DO FUTURO

V P.03
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOG IA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD-3Serviços Nacionais e Internacionais

VISITA DE DIVULGAÇÃO
DO PATRIMÓNIO LOCAL
DE MANGUALDE
TORRE DE GANDUFE E REAL
MOSTEIRO DE SANTA MARIA
DE MACEIRA DÃO, FORAM OS
MONUMENTOS VISITADOS NO
PASSADO DIA 10
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962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
wwwfunerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

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

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 -
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INAUGURADAS VÁRIAS OBRAS DE REABILITAÇÃO
VIÁRIA NA FREGUESIA DA CUNHA BAIXA
RUA DE S. DOMINGOS, EM 1450
ALTO DA CRUZ-VILA NOVA
DE ESPINHO, ESTRADA DA
CIRCUNVALAÇÃO E RUA DA PAZ

da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
e os Presidentes das Juntas de Freguesia de Cunha
Baixa e Espinho, Paulo Marques e António José Mon-

Foram inauguradas, no passado sábado, dia 10, algu-

teiro, respetivamente.

mas artérias da Freguesia de Cunha Baixa e de Es-

Foram reabilitadas a Rua de S. Domingos (Cunha

pinho entretanto requalificada. Estas obras, há muito

Baixa), a EM 1450 Alto da Cruz (Cunha Baixa) - Vila

ansiadas pela população, perfazem um investimento

Nova de Espinho (Espinho) e a Estrada da Circunva-

público total de cerca de 450 mil euros. Nas cerimó-

lação e Rua da Paz, em Abrunhosa do Mato (Cunha

nias de inauguração, estiveram presentes o Presidente

Baixa).
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"HA PALAVRAS QUE
NOS BEIJAM" NO SEXTAS
DA LUA
Em mangualde, 23 de março, 21 h30, biblioteca
municipal DR. ALEXANDRE ALVES
Em março, no 'Sextas da Lua', "Há palavras que nos
beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia" da
Associação AMARTE. A iniciativa tem lugar no dia 23
de março, pelas 21 h30, na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, e a entrada é livre. A
Associação AMARTE apresenta o espetáculo "Pessoa
e Companhia", trazendo à cena Fernando Pessoa e os
heterónimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de
Campos, Bernardo Soares, o Dr. Pancrácio, o Barão
de Teive e Maria José. Ainda haverá um momento
especial dedicado ao romance com a sua Ofélia.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do
nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da
Lua' do mês de março é dedicada à poesia (21 de
março — Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
Sinopse:
"Hoje ele não faz anos. Dura. Somam-se-lhe os dias.
Hoje, Fernando Pessoa e alguns dos seus muitos
heterónimos sentam-se à mesa, num jantar
organizado pela sua "Bebezinha", pela sua Ofélia.
Revivem histórias, citações e excertos, revivem
memórias de um Modernismo distante, mas sempre
presente.
Passaram 130 anos desde o tempo em que festejam
o dia dos seus anos:
Dramaturgia e encenação: Maria Aguiar
Interpretação: Bruno Amaral, Carolina Almeida, Diogo
Silva, Francisco Almeida, Fátima Marques, Inês Pinto,
João Messias, João Vouga, Levi França Tiago Amaral
Coreografia: Helena Couto
Bailarinos: Carolina Almeida, Leonor Cardoso, Inês
Cardoso, Mariana Gomes, Pedro Sobral, Soraia
Coelho
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O PAPEL DAS MULHERES
NA HISTÓRIA
CONFERÊNCIA INTEGRADA NAS COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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CERIMÓNIA DE HOMENAGEM

MUNICÍPIO DE MANGUALDE HOMENAGEOU MEIA
CENTENA DE BOMBEIRAS VOLUNTÁRIAS NAS
COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER
No âmbito das comemorações do Dia Internacional
da Mulher, a Câmara Municipal de Mangualde
prestou homenagem a meia centena de Bombeiras
Voluntárias do concelho pela coragem e pelos
serviços prestados à população. A cerimónia decorreu
no passado dia 9 de março, pelas 21 h00, onde teve
ainda lugar uma conferência subordinada ao tema "O
papel das mulheres na História". O momento contou
com a presença cio Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, da Vereadora da
Ação Social, Maria José Coelho, e da Presidente da
Assembleia Municipal, Leonor Pais.
A conferência teve como oradora a Professora
Doutora Maria José Azevedo Santos, docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Nesta noite, os presentes foram também brindados
com a atuação do Grupo Dance Mix — composto
por um grupo de alunos de dança, com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade, do
Centro de Estudos Musicais Nancy — e ainda com
um momento musical protagonizado pelo Quarteto de
Acordeões composto por Nancy Brito, Abel Moura,
Bruno Cabral e Nuno Silva.
Comemorado anualmente a 8 de março, o Dia
Internacional da Mulher foi proclamado pela
Organização das Nações Unidas em 1975 e tem
como objetivo relembrar as conquistas das mulheres
e a luta contra o preconceito racial, sexual, político,
cultural, linguístico e económico a que estavam
sujeitas.

a 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos, por
iniciativa do Partido Socialista da América, em memória
de uma greve, realizada no ano anterior, que mobilizou
as operárias na indústria do vestuário de Nova York
contra as más condições de trabalho.
Em 1910, ocorreu a primeira conferência internacional
de mulheres, em Copenhaga, dirigida pela Internacional
Socialista, quando foi aprovada a proposta, apresentada
pela socialista alemã Clara Zetkin, de instituição de um

Dia Internacional da Mulher, embora nenhuma data
tivesse sido especificada.
A 25 de março de 1911, às 5 horas da tarde, ocorreu
um incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, que
matou 146 trabalhadores: 125 mulheres e 21 homens,
na maioria judeus. A fábrica empregava 600, em sua
maioria mulheres imigrantes judias e italianas, entre
13 e 23 anos. Uma das consequências da tragédia
foi o fortalecimento do Sindicato Internacional de
Trabalhadores na Confeção de Roupas de Senhoras,
conhecido por sua sigla inglesa ILGWU. A académica
Eva Blay considera "muito provável que o sacrifício
das trabalhadoras da Triangle tenha se incorporado ao
imaginário coletivo da luta das mulheres", mas ressalta
que "o processo de instituição de um Dia Internacional
da Mulher já vinha sendo elaborado pelas socialistas
americanas e europeias há algum tempo e foi ratificado
com a proposta de Clara Zetkin.
Em 1915, a feminista bolchevique Alexandra Kollontai
organizou uma reunião em Christiania (atual Oslo),
contra a guerra. Nesse mesmo ano, Clara Zetkin fez
uma conferência sobre a mulher.
in wikipedia"

"DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado
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NO DIA DA
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DE SANTO ANDRÉ
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CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO
DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO, E COM CATARINA DURÃO,
DIRETORA REGIONAL DO IPDJ

O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado por cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André.
A população em geral pode também alugar este
espaço para a prática desportiva.
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MANGUALDE É O ÚNICO
MUNICÍPIO EM PROJETO
EUROPEU DE FORMAÇÃO
PARA A INDUSTRIA
AUTOMÓVEL DO FUTURO

V P.03
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOG IA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD-3Serviços Nacionais e Internacionais

VISITA DE DIVULGAÇÃO
DO PATRIMÓNIO LOCAL
DE MANGUALDE
TORRE DE GANDUFE E REAL
MOSTEIRO DE SANTA MARIA
DE MACEIRA DÃO, FORAM OS
MONUMENTOS VISITADOS NO
PASSADO DIA 10
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O MELHOR DE
MANGUALDE NA BTL
Terminou no primeiro fim de semana de março,
mais uma edição da BTL — Bolsa de Turismo de
Lisboa. A BTL é o salão referência para a indústria
do Turismo Nacional e Internacional e contou com
77 mil visitantes, mil expositores e 39 mercados em
exposição. Mangualde esteve mais uma vez presente
e apresentou o melhor do seu turismo e da região.
O momento contou com a presença de João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
Carlos Miguel, Secretário de Estado da Administração
Local, Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro
de Portugal, e Garrett McNamara, surfista norte
americano, conhecido por quebrar o recorde mundial
da maior onda já surfada em Nazaré, Portugal.
Mangualde levou para a BTL o melhor da sua terra,
das suas gentes. Os monumentos, a beleza natural
da terra, as paisagens, a praia artificial, a gastronomia
riquíssima, o artesanato, os vinhos, as feiras e festas
(como a Feira dos Santos), os percursos pedestres,
entre outros. Aproveitou o palco da BTL para divulgar
mais uma vez a APP Descubra Mangualde, disponível
para Android /10S.
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"ROTA DA FLORESTA
- PROGRAMA ECOESCOLAS"
"A IMPORTÂNCIA DA
FLORESTA NA SAÚDE DE
CADA UM" DEBATIDA
EM MANGUALDE
Amanhã, dia 16, realizar-se-á uma palestrada sobre
a "A importância da floresta na saúde de cada um".
Esta ação, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas Mangualde,
decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
tendo início marcado às 21 horas.
O Professor Doutor Jorge Paiva será o orador desta
palestra inserida na Rota da Floresta — Programa Eco
-Escolas, numa noite que contará ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde.
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Na localidade de Casais, freguesia de S. João da Fresta, existe um local identificado como paragem de
autocarro mas, onde apenas existe a placa de identificação, porque, não há qualquer abrigo, onde os
passageiros se possam abrigar do mau tempo.
A situação é muito incómoda principalmente quando diáriamente crianças de pouca idade ali esperam o
autocarro.
A situação já foi várias vezes reportada ao Presidente da Junta de Freguesia, que por seu lado remete a
responsabilidade para a Câmara Municipal de Mangualde. O que é certo, é que até hoje nada foi feito.
Em pleno século XXI já não se toleram situações destas. Primeiro as pessoas.
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VISITA DE DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO LOCAL DE
MANGUALDE
TORRE DE GANDUFE E REAL MOSTEIRO DE FORNOS
DE MACEIRA DÃO
No passado dia 10, a assessoria de História e
Geografia de Portugal do 2° ciclo da Escola Gomes
Eanes de Azurara do Agrupamento de Escolas de
Mangualde, convidou alunos e encarregados de
educação a participar numa visita de divulgação do
património local à Torre Medieval de Gandufe e ao
Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão.
A visita teve inicio a partir do Largo Dr. Couto,
junto à Câmara Municipal de Mangualde, onde os
participantes se reuniram, seguindo depois de forma
ordeira em viaturas próprias até aos monumentos a
visitar.
Chegados a Gandufe, e reunidos junto à Torre
Medieval, foi com grande atenção que todos
escutaram as explicações do Dr. João Carlos e
alguns apontamentos referentes à recuperação deste
monumento, pelo vereador João Lopes.
Uma vez terminada a vista à Torre de Gandufe, foi
hora de seguir para o próximo monumento, O Real

Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão.
Aqui, a paragem teve lugar junto à Capela de Nossa
Sra da Cabeça, onde o Dr. João Carlos, contextualizou
o monumento e todo o espaço envolvente, convidando
todos os presentes a apreciarem a beleza que a
paisagem naquele local proporciona, não só a nível
visual, mas também, auditivo.
Depois das explicações e numa pequena caminhada
pelo escadório que dá acesso ao Mosteiro a partir
da capela de Na Sra da Cabeça, foi hora de visitar tão
grandioso monumento que, infelizmente, se encontra
em grande estado de degradação, não sendo sequer
permitido acesso ao seu interior.
De salientar a importância e conhecimento que estas
visitas, já habituais, transmitem, não só aos alunos,
mas à população em geral, que muitas vezes não
conhece a grandeza do património existente no seu
concelho.
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DE MANGUALDE
NO MUNDO

BOMBEIRAS
VOLUNTÁRIAS
FORAM
HOMENAGEADAS
NO DIA DA
MULHER
"O PAPEL DAS MULHERES
NA HISTÓRIA" FOI TEMA DA
CONFERÊNCIA QUE TEVE COMO
ORADORA A PROFESSORA DOUTORA
MARIA JOSÉ AZEVEDO SANTOS
P. 09

RECINTO
POLIDESPORTIVO
DE SANTO ANDRÉ
REQUALIFICADO

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO
DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO, E COM CATARINA DURÃO,
DIRETORA REGIONAL DO IPDJ

O recinto, que conta agora com relvado sintético e
com toda a vedação substituída, é semanalmente
utilizado por cerca de 60 atletas do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André.
A população em geral pode também alugar este
espaço para a prática desportiva.

P.05

MANGUALDE É O ÚNICO
MUNICÍPIO EM PROJETO
EUROPEU DE FORMAÇÃO
PARA A INDUSTRIA
AUTOMÓVEL DO FUTURO

V P.03
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOG IA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD-3Serviços Nacionais e Internacionais

VISITA DE DIVULGAÇÃO
DO PATRIMÓNIO LOCAL
DE MANGUALDE
TORRE DE GANDUFE E REAL
MOSTEIRO DE SANTA MARIA
DE MACEIRA DÃO, FORAM OS
MONUMENTOS VISITADOS NO
PASSADO DIA 10

r=czn=r

962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
wwwfunerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

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

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 -

P.07

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

comércio de móveis,
Ida
www.movifornos.pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES

111
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POR UM "MANGUALDE + VERDE, VAMOS
REPLANTAR MANGUALDE"!
No dia 24 de março, sábado, por um "Mangualde +
Verde, vamos replantar Mangualde!". Este é o nome de
uma iniciativa inserida na Rota da Floresta, Programa
Eco-Escolas, que pretende unir toda a população em
prol da reflorestação do concelho. Entre as 14h00 e
as 17h00, tendo como ponto de encontro a sede de
cada Junta de Freguesia, todos os mangualdenses
são assim convidados a participar. A organização
é do Município de Mangualde em conjunto com o
Movimento Cívico Replantar Portugal, as Juntas de
Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas
de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes serão sensibilizados

para a importância da floresta autóctone, participação
no corte de espécies invasoras e ajudarão na
plantação e criação de sementeiras em todas as
freguesias do concelho.
É importante que todos os participantes tragam água,
roupa adequada, luvas, botas, algumas ferramentas e
lanche
Esta iniciativa conta ainda com a colaboração de:
Dá Gás Clube de Mangualde, Azuribike Mangualde
Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo
Nacional Escutas Agrupamento 299 Mangualde.
A participação é livre.
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Autarquia de Mangualde promove estudo sobre as Bandas Filarmónicas
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Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b4980ecb

No âmbito do estudo que tem vindo a ser efetuado sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de
Mangualde - uma investigação do INET-md da Universidade de Aveiro em parceria com o Município de
Mangualde - a autarquia lança o apelo à população: caso alguém tenha em sua posse informação que
possa contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal de
Mangualde e comunicar o modo como pretende ajudar. Também aí poderá, caso pretenda, partilhar
memórias que tenha acerca destas coletividades e da sua participação na vida local de Mangualde.
Este estudo, que se pretende que seja construído também em colaboração com os munícipes e em
permanente diálogo com os mesmos, não se circunscreve apenas à ação do investigador e por isso
todos os contributos podem vir a ser úteis.
Neste momento, está a ser estudado o passado das coletividades já extintas como a "Sociedade
Filarmónica Abrunhosense", a "Banda dos Bombeiros Voluntários de Mangualde" ou "Os Azuraras" de
Mangualde, também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua
participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos em que atuaram, nomeadamente
nas Festas da Cidade, Festas de Nossa Senhora do Castelo, ou mesmo nos serões do Grémio
Mangualdense.
Não existe, no entanto, muita documentação ou registos (fotografias, jornais, partituras, instrumentos
e outros documentos, etc.). Neste sentido, a Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já todos
os contributos que possam surgir.
16 Março, 2018
José Silva
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Queijo Serra da Estrela
inspira vários chefs
Penalva do Castelo Queijo Serra da Estrela à Chef é uma iniciativa
que pretende valorizar um dos produtos de excelência da região
D.R.

Eduarda Macário
A Casa da Ínsua, em Penalva
do Castelo abre as portas,
amanhã, a partir das 10 horas,
para mais um evento que pretende promover a excelência
do Queijo Serra da Estrela. O
evento começa com uma visita
à queijaria da Casa da Ínsua
para acompanhar o processo
de fabrico do queijo e integra,
a partir do meio-dia, um showcooking que vai envolver seis
chefs nacionais e internacionais, alguns dos quais lideram
cozinhas distinguidas com estrelas Michelin.
Os chefs Joachim Koerper e
João Oliveira, ambos com estrelas Michelin, e Justa Nobre,
Luís Gaspar, Paulo Cardoso e
Américo dos Santos vão confeccionar, no showcooking exclusivo, iguarias que vão ter por
base o Queijo Serra da Estrela,
em harmonização com os vinhos do Dão também produzidos na Quinta da Ínsua.
Produtores de queijo e de vinhos do Dão integram, ainda, a
programação deste evento promovido pela Comunidade In-

Um espaço
de sonho para
descobrir

Evento pretende promover o Queijo Serra da Estrela

termunicipalViseu Dão Lafões,
em parceria com o Turismo
Centro de Portugal e o Grupo
Visabeira e com a colaboração
das câmaras municipais de
Aguiar da Beira, Tondela, Nelas,
Mangualde, Penalva do Castelo,
Viseu e Carregal do Sal.
Uma parceria que visa promover um produto de qualidade que envolve todo este território e que é uma aposta as-

sumida desde o início pela
Quinta da Ínsua.
A garantir a excelência dos
produtos produzidos - e também vendidos - nesta quinta
está o facto dos seus queijos, incluindo o requeijão da Serra da
Estrela, serem confeccionados
com o leite das 80 ovelhas de
raça Serra da Estrela ali existentes e serem produtos Denominação de Origem Protegida

Intimamente ligada à
história da casa, a
Quinta da Ínsua está na
origem dos tão apreciados produtos gourmet
que são hoje um ex-líbris do hotel. Desde o
século XVIII que são
produzidas as maçãs
bravo de Esmolfe, Golden e Starking. A actividade pecuária está presente desde 1908, ano
em que foram introduzidas na Quinta as primeiras ovelhas. Actualmente, os queijos Casa
da Ínsua, produtos
D.O.P, são provenientes
do leite das 80 ovelhas
de raça Serra da Estrela
existentes na quinta. |

(D.O.P.). Uma qualidade que se
estende a todos os outros produtos, nomeadamente as compotas. |
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Queijo Serra da Estrela
inspira ementa dos chefs
Penalva do Castelo Iniciativa pretende valorizar um dos produtos de excelência
da região, reunindo conhecido painel de cozinheiros portugueses e internacionais
Eduarda Macário
A Casa da Ínsua, em Penalva
do Castelo abre as portas, amanhã, a partir das 10h00, para
mais um evento que pretende
promover a excelência do
Queijo Serra da Estrela. O
evento começa com uma visita
à queijaria da Casa da Ínsua
para acompanhar o processo
de fabrico do queijo e integra, a
partir do meio-dia, um shoucoking que vai envolver seis
chefs nacionais e internacionais, alguns dos quais lideram
cozinhas distinguidas com estrelas Michelin.
Os chefs Joachim Koerper e

João Oliveira, ambos com estrelas Michelin, e Justa Nobre,
Luís Gaspar, Paulo Cardoso e
Américo dos Santos vão confeccionar, no showcooking exclusivo, iguarias que vão ter por
base o Queijo Serra da Estrela,
em harmonização com os vinhos do Dão também produzidos na Quinta da Ínsua.
Produtores de queijo e de vinhos do Dão integram, ainda, a
programação deste evento promovido pela Comunidade IntermunicipalViseu Dão Lafões,
em parceria com o Turismo
Centro de Portugal e o Grupo
Visabeira e com a colaboração
das câmaras municipais de

Queijo é um dos produtos de excelência desta região

Aguiar da Beira, Tondela, Nelas,
Mangualde, Penalva do Castelo,
Viseu e Carregal do Sal.
Uma parceria que visa pro-

mover um produto de qualidade que envolve todo este território e que é uma aposta assumida desde o início pela

Quinta da Ínsua.
A garantir a excelência dos
produtos produzidos - e também vendidos - nesta quinta
está o facto dos seus queijos, incluindo o requeijão da Serra da
Estrela, serem confeccionados
com o leite das 80 ovelhas de
raça Serra da Estrela ali existentes e serem produtos Denominação de Origem Protegida
(D.O.P.). Uma qualidade que se
estende a todos os outros produtos, nomeadamente as compotas.
Intimamente ligada à história
da casa, a Quinta da Ínsua está
na origem dos tão apreciados
produtos gourmet que são hoje
um ex libris do hotel. Desde o
século XVIII que são produzidas as maçãs bravo de Esmolfe,
Golden e Starking. A actividade
pecuária está presente desde
1908, ano em que foram introduzidas na Quinta as primeiras
ovelhas. Actualmente, os queijos Casa da Ínsua, produtos
D.O.P, são provenientes do leite
das 80 ovelhas de raça Serra
da Estrela existentes na quinta.|
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HOJE
APRESENTAÇÃO
PÚBLICA
S. João da Pesqueira
10h00
No auditório do cine-teatro
João Costa vai decorrer a
apresentação pública da
nova imagem e da nova estratégia pedagógica da Esprodouro - Escola Profissional do Alto Douro.

DIA MUNDIAL
DA FLORESTA
S. Pedro do Sul
14h30
Numa iniciativa dos três
municípios da região da Lafões (S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades),
começam neste dia as comemorações do Dia Mundial da Floresta, que decorrem
até dia 22. A sessão de abertura será no auditório Rainha D. Amélia, nas Termas.

ASSEMBLEIA
INTERMUNICIPAL
Castro Daire
17h00
Vai decorrer, no auditório
do Centro Municipal de Cultura, a reunião extraordinária da Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão
Lafões.

EXPOSIÇÃO
COLECTIVA
Tondela
18h30
Na Galeria de Exposições do
Mercado Velho será inaugurada a XVI Exposição Colectiva de Artesanato do concelho de Tondela.

PALESTRA SOBRE
INCÊNDIOS
Oliveira de Frades
21h00
A Biblioteca Municipal promove uma palestra aberta à
comunidade sobre “Os Incêndios e a Desertificação de
Portugal Florestal”, com o
biólogo Jorge Paiva, licenciado em Biologia e doutorado em Recursos Naturais
e Meio Ambiente.

PALESTRA SOBRE
PARENTALIDADE
Mortágua
21h00
“Palestra Parentalidade Positiva” é o tema da palestra
que vai decorrer no Centro
de Animação Cultural, que
será presidida por Magda
Gomes Dias e versará sobre
educação, futuro e presente
das nossas crianças e jovens.

PRELÚDIO
DA PÁSCOA
Mangualde
21h30
O auditório da Câmara de
Mangualde acolhe o II Seminário “Prelúdios da Páscoa,
Cultura Tradicional em
Tempo de Quaresma”, inserido nas comemorações da
Páscoa na cidade.

PRÓXIMOS DIAS
ACÇÃO DE
REFLORESTAÇÃO
Santa Comba Dão
Sábado, 9h00
No âmbito da iniciativa "Reconstruir Santa Comba
Dão", o município promove
uma acção de reflorestação
e preservação da natureza
com cerca de 5 mil árvores,
na Senhora da Ribeira.

VAMOS DAR COR
A VOUZELA
Vouzela
Sábado, 9h30
Depois da acção na Mata do
Castelo, em Fevereiro, o município vai promover, das
9h30 às 16h00, uma acção
de reflorestação, com a plantação de árvores autóctones,
no Núcleo da Rocha, na
Penoita.
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presente na sessão da abertura do evento, que termina
no domingo.

QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF
Penalva do Castelo
Sábado, 10h30
O evento Queijo Serra da
Estrela à Chef, na Casa da
Ínsua, conta com visita a
queijaria, um workshop e
showcooking com seis conceituados chefs.

FEIRA DE MARÇO
Mangualde
Sábado, 19h00
A quinta edição do certame
arranca no sábado e prolonga-se até domingo, no
Monte da Nossa Senhora do
Bom Sucesso, em Chãs de
Tavares. O evento terá concurso de ovinos, encontro
gastronómico, actuações
musicais e concurso de vinho (produtor).

TEATRO DE
REVISTA
Nelas
Sábado, 21h30
O cine-teatro recebe a peça
de teatro de revista “Ó Zé
Bate o Pé”, um espectáculo
com Luís Aleluia, Álvaro Faria e Maria Tavares.

FESTA DAS CAVACAS
Resende
Domingo, 11h00
Este evento, que conta com
a participação de cerca de
20 produtores, pretende
promover a cavaca como
uma das especialidades
mais características da doçaria tradicional da região.

SEMANA SANTA

CONFERÊNCIAS
+ IGUALDADE

Nelas
Domingo, 18h00

S. Pedro do Sul
Sábado, 10h00

Inserida na programação
da Semana Santa de Santar,
vai realizar-se, no Sábado
de Lázaro, a missa e procissão do Senhor dos Passos,
na Igreja da Misericórdia. No
domin-go, na igreja paroquial, pelas 18h30, actuará
o Grupo Coral Estevão
Lopes Morago.

O auditório do Balneário
Rainha D. Amélia, nas Termas, vai receber esta iniciativa organizada pelo município. Rosa Monteiro, secretária de Estado da Cidadania e
Igualdade de Género, estará
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Palestra sobre ligação
entre floresta e saúde
MANGUALDE O auditório do
Complexo Paroquial de Mangualde recebe esta noite, pelas
21h00, uma palestra sobre a 'A
importância da floresta na
saúde de cada um'. A iniciativa,
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo
Agrupamento de Escolas de
Mangualde, estava inicial-

mente prevista para a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
Jorge Paiva será o orador da
palestra inserida na Rota da
Floresta – Programa Eco-Escolas, numa noite que contará
ainda com a actuação da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde. |
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Páscoa assinalada em Mangualde
entre tradição e cultura
Celebrações De hoje a dia 1 de Abril, dia de Páscoa, Mangualde celebra a época pascal com uma programação
diversificada e que já é tradição no concelho
FOTOS : MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Via Sacra é um dos pontos altos da programação e vai ser realizada pelos Escuteiros de Mangualde e pelos de Ranhados, Viseu. Decorre no dia 30, às 21h30

Como já vem sendo hábito, o Município de Mangualde apresenta uma
programação especial para a época
pascal. Este ano, a celebração da Páscoa decorre de hoje a 1 de Abril, em
vários locais da cidade. A Páscoa em
Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da
Paróquia de Mangualde, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde e do Centro Cultural e Re-

creativo de Santo Amaro de Azurara.
Programa recheado
Assim, hoje, pelas 21h30, decorrerá,
no Auditório da Câmara Municipal, o
II Seminário 'Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma'. No dia seguinte, em igual horário,
o Largo da Misericórdia acolhe o
Amentar das Almas pelo Grupo de
Cantares de Santo Amaro de Azurara

e seus convidados.
O Domingo de Ramos terá dois
momentos especiais. Às 10h15, decorrerá a Bênção dos Ramos, seguida de
Procissão e Missa Solene, na Igreja
de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À tarde, pelas 15h00,
ocorrerá a 'Entrada Triunfal de Jesus
Cristo em Jerusalém', uma encenação
do grupo Ondas do Campo, que percorrerá várias artérias da cidade até

ao Complexo Paroquial de Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a
Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrar-se-á a Paixão do Senhor, às
17h00, na mesma Igreja, seguida de
procissão do enterro.
À noite, pelas 21h30, realizar-se-á
uma Via Sacra na cidade de Man-

gualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A Via Sacra sai da Igreja
Nossa Senhora do Desterro (Capela
do Rebelo) e irá até à Igreja Paroquial
de Mangualde.
AVigília Pascal realiza-se no sábado,
dia 31, às 21h30, terminando as celebrações com a Missa Solene do Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja
Paroquial de Mangualde. |
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■ MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

TERCEIRO TURNO DA PSA ANTECIPADO
visto para outubro. "A sua continuação dependerá essencialmente
da resposta dos mercados ao nove
modelo denominado K9", acrescenta.
Segundo a PSA Mangualde, quando
as três equipas estiverem a labórai
"em pleno" vão ser produzidas 32C
viaturas por dia.

Fábrica vai construir 320 carros por dia

A DIREÇÃO DA PEUGEOT CITROEN DE MANGUALDE ANTECIPA EM
DUAS SEMANAS A ABERTURA DO TERCEIRO TURNO PARA UMA
"ADAPTAÇÃO DO COLABORADOR AO POSTO DE TRABALHO"
reabertura em pleno do turno
da noite na fábrica de automóveis de Mangualde arranca
oficialmente a seguir ao fim de semana da Páscoa mas a equipa composta
por cerca de 200 colaboradores ocupa
os postos de trabalho já na próxima
segunda feira (dia 19 de março).
Segundo a empresa, esta antecipação serve "para além de preparar
o arranque em pleno da 3a equipa, serve também para finalizar

A

o processo de formação e habilitação" dos novos trabalhadores.
Trata-se de uma "subida em cadência progressiva da equipa da
noite onde produziremos 30 a 50
carros por noite", realça a PSA.
A laboração em três turnos, num
total de mais de 700 trabalhadores,
está garantida na fábrica de automóveis de Mangualde, segundo a
empresa, até "ao final de produção
da geração atual dos veículos" pre-

Projeto europeu de formação para a
indústria automóvel
Mangualde é o único município
português que integra o DRIVES
- Development and Research on
Innovative Vocational Educational
Skills. Um projeto europeu de formação para a indústria automóvel.
O objetivo passa por dotar o concelho
mangualdense e a região de mão de
obra, especifica da área, qualificada.
"Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a
valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos
humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial",
explica João Azevedo, presidente da autarquia mangualdense.
O projeto DRIVES contempla
quatro milhões de euros, dos
quais cerca de 600 mil euros vão
chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pelo município de
Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de
Portugal, Grupo Antolín, Instituto
Politécnico de Viseu, Universidade
do Minho, entre outras entidades.
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Concursos para obras públicas
sem concorrentes
Câmara de Viseu diz que
não há empresas para
fazer obras. Construtores
queixam-se dos valores
"muito baixo? das
propostas
O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, lamenta a falta de
oferta das empresas construtoras para
os concursos lançados pela autarquia.
Um desabafo que o autarca fez após
ter adjudicado obras em várias ruas
da cidade.
Como exemplo, o autarca apresentou a requalificação da Casa das Bocas (edifício que vai ser transformado em unidade de saúde familiar), na
Rua João Mendes, cujo concurso ficou
"deserto". Agora, o executivo vai ter de
lançar um novo concurso com valores
mais altos. O mesmo aconteceu com
o concurso para as obras das antigas

instalações da Aprogel, contíguas ao
Teatro Viriato, que também não recebeu nenhuma proposta.
Para Almeida Henriques, este é um
sinal de um problema que considera preocupante e que vai levar a uma
reunião da Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, da qual é vice-presidente, no sentido de "se fazer
um encontro com a associação do setor de construção para ver como é que
se ultrapassa esta situação".
"Começa-se a verificar que os concursos
públicos ficam desertos, o que significa que há algum colapso das empresas
de construção civil e que leva a um défice de oferta neste domínio em Portugal. O que faz que haja menos concorrentes e que algumas obras fiquem por
fazer face aos valores que eram outrora
normais", alertou o autarca.
O autarca entende que como "estamos
numa fase muito importante da execução dos fundos comunitários e porque os municípios têm muitos concursos", é importante ter a "garantia" de
que o ramo volte a ter capacidade para

"dar resposta às obras que temos em
curso".
O "drama" dos concursos vazios é um
problema que começa também a acontecer em outros municípios à volta de
Viseu, embora numa escala menor.
"Não há concursos do município que
fiquem sem concorrentes, sendo verdade que os valores base têm tido 'revisão em alta", refere, por sua vez, José
António Jesus, presidente da Câmara
de Tondela. Em Mangualde, o autarca local, João Azevedo, confirma que
não tem tido problemas na contratação, mas refere que o nível de obras
do município não tem a mesma escala
que, por exemplo, em Viseu ou outros
conselhos com maior dimensão.
Já o presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, Ricardo Pedrosa
Gomes, diz que as empresas se têm
afastado dos concursos públicos em
prol dos privados por estes aparecerem com preços muito baixos, inferiores ao real custo da obra.
"Não existe falta de empresas, tal pode

ser constatado, por exemplo, pelo número médio de candidatos que concorrem aos procedimentos públicos. É
contudo natural que, em algumas zonas do País, e depois da violenta crise
que afetou o setor, possa haver agora
menos empresas do que antes", começou para referir. Mas o que existe,
sobretudo, "é uma forte procura por
parte das obras de iniciativa privada,
às quais as empresas procuram responder primeiro, uma vez que os valores base dos procedimentos públicos
estão, em regra, muito baixos, sendo,
inclusive, muitas vezes inferiores ao
seu real custo. Como tal, as empresas
desinteressam-se de concorrer a estas
obras", sustenta.
"As empresas rapidamente concluem
que o preço é irreal e que foi feito ou
porque é para a obra ser executada recorrendo ao que é mais barato e com
menor qualidade ou então não é para
avançar", salienta, por seu lado, um
empresário do setor que espera que a
alteração ao Código dos Contratos Públicos ajude a "equilibrar" o problema.
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ROGÉRIO MATIAS
Professor

TODOS
Na semana passada assisti a mais
uma interessante conferência no
âmbito das comemorações dos "30
Anos de Gestão", subordinada ao
tema "Finanças e Contabilidade".
Quatro oradores com perfis, estilos
e experiências muito diferentes e,
por isso, complementares: Elísio
Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde e com
uma vasta carreira empresarial,
João Rodrigues, com muitos anos
de experiência na banca, José
Rodrigues de Jesus, bastonário da
Ordem do Revisores Oficiais de
Contas e Paulo Lourenço, professor
e secretário-geral da Federação
Portuguesa de Futebol. Todos, sob
a moderação do jornalista Miguel
Midões, proporcionaram mais uma
excelente tarde, mantendo a plateia
interessada e atenta.
Este artigo foi motivado justamente
pelo moderador. Na minha opinião,
conduziu a conferência de forma
simplesmente magistral. Não o
conhecia - nem conheço - e por
isso estou absolutamente à vontade
para o dizer. É docente na Escola
Superior de Educação de Víseu e
é isto que me leva ao essencial da
reflexão de hoje.
Em todas as Escolas do Politécnico
de Viseu (IPV) há muitos professores, funcionários e alunos extraordinários, por uma ou outra razão.
De todas sairam diplomados que
são hoje profissionais reconhecidos
nas mais diversas áreas. Em todas
se têm feito e estão a fazer coisas
fabulosas, a variadíssimos níveis,
apesar da escassez de recursos e
outras dificuldades/adversidades
que enfrentam. E, no entanto, julgo
não estar enganado ao dizer que
isto (ou muito disto) é desconhecido, não apenas da generalidade da
população mas também da maioria
daqueles que, diretamente, são e
fazem o IPV (alunos, docentes e
funcionários). Sendo desconhecido, não é valorizado. Pior: este
desconhecimento gera, muitas
vezes, mal-entendidos, distorções
da realidade, julgamentos injustos,
bloqueios mentais. É importante
que sejamos capazes de reconhecer
o quanto de bom existe e se faz em
todas as Escolas do Politécnico e,
sobretudo, que sintamos e valorizemos o IPV. Todos.
Este artigo pode ser lido e comentado em www.rogeriomatias.com/
blogue.
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A laboração em três turnos na fábrica automóvel vai contar com mais de 700 trabalhadores
A reabertura em pleno do turno da noite na fábrica de automóveis de Mangualde arranca oficialmente
a seguir ao -fim de semana da Páscoa mas a equipa composta por cerca de 200 colaboradores ocupa
os postos de trabalho já na próxima segunda feira (dia 19 de março). Segundo a empresa, esta
antecipação serve "para além de preparar o arranque em pleno da 3ª equipa, serve também para
finalizar o processo de formação e habilitação" dos novos trabalhadores. Trata-se de uma "subida em
cadência progressiva da equipa da noite onde produziremos 30 a 50 carros por noite", realça a PSA.
A laboração em três turnos, num total de mais de 700 trabalhadores, está garantida na fábrica de
automóveis de Mangualde, segundo a empresa, até "ao final de produção da geração atual dos
veículos" previsto para outubro. "A sua continuação dependerá essencialmente da resposta dos
mercados ao novo modelo denominado K9", acrescenta.
Segundo a PSA Mangualde, quando as três equipas estiverem a laborar "em pleno" vão ser produzidas
320 viaturas por dia.
Projeto europeu de formação para a indústria automóvel
Mangualde é o único município português que integra o DRIVES - Development and Research on
Innovative Vocational Educational Skills, um projeto europeu de formação para a indústria automóvel.
O objetivo passa por dotar o concelho mangualdense e a região de mão de obra, específica da área,
quali-ficada.
"Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da nossa
mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial",
explica João Azevedo, presidente da autarquia mangualdense.
O projeto DRIVES contempla quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a
Portugal, trazidos por um consórcio criado pelo município de Mangualde, onde se integram a
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e A-fins de Portugal, Grupo Antolín,
Instituto Politécnico de Viseu, Universidade do Minho, entre outras entidades.
2018-03-16 10:51:00+00:00
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Iniciativa junta o município, o agrupamento de escolas e todas as freguesias do concelho
A Câmara de Mangualde promove no próximo sábado (24 de março) a iniciativa "Mangualde + Verde",
uma ação de reflorestação inserida na Rota da Floresta - Programa Eco-Escolas. A atividade é
organizada em parceria com o Movimento Cívico Replantar Portugal, o Agrupamento de Escolas e as
juntas de freguesia.
A organização afirma que o principal objetivo da iniciativa passa pela sensibilização para a
"importância da floresta autóctone" e "unir toda a população em prol da reflorestação". Os
participantes vão cortar espécies invasoras e plantarão sementeiras em todas as freguesias
mangualdenses.
"Mangualde + Verde" vai prolongar-se entre as 14h00 e as 17h00, com a concentração nas sedes das
juntas. A participação é livre.
2018-03-16 11:32:00+00:00
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CÂMARA APELA À PARTICIPAÇÃO DE TODOS, COM INFORMAÇÕES
(FOTOGRAFIAS, JORNAIS, PARTITURAS, ETC.)
QUE POSSAM SER ÚTEIS NESTA INVESTIGAÇÃO
No âmbito do estudo que tem vindo a ser efetuado sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de
Mangualde - uma investigação do INET-md da Universidade de Aveiro em parceria com o Município de
Mangualde - a autarquia lança o apelo à população: caso alguém tenha em sua posse informação que
possa contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal de
Mangualde e comunicar o modo como pretende ajudar. Também aí poderá, caso pretenda, partilhar
memórias que tenha acerca destas coletividades e da sua participação na vida local de Mangualde.
Este estudo, que se pretende que seja construído também em colaboração com os munícipes e em
permanente diálogo com os mesmos, não se circunscreve apenas à ação do investigador e por isso
todos os contributos podem vir a ser úteis.
Neste momento, está a ser estudado o passado das coletividades já extintas como a "Sociedade
Filarmónica Abrunhosense", a "Banda dos Bombeiros Voluntários de Mangualde" ou "Os Azuraras" de
Mangualde, também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua
participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos em que atuaram, nomeadamente
nas Festas da Cidade, Festas de Nossa Senhora do Castelo, ou mesmo nos serões do Grémio
Mangualdense.
Não existe, no entanto, muita documentação ou registos (fotografias, jornais, partituras, instrumentos
e outros documentos, etc.). Neste sentido, a Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já todos
os contributos que possam surgir.
Mar 16 2018
editor
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Amanhã, dia 16, realizar-se-á uma palestrada sobre a "A importância da floresta na saúde de cada
um". Esta ação, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas
Mangualde, decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, tendo início marcado às 21 horas.
O Professor Doutor Jorge Paiva será o orador desta palestra inserida na Rota da Floresta - Programa
Eco-Escolas, numa noite que contará ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde.
16 de Março de 2018
Rosto
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Esta sexta-feira, dia 23, no 'Sextas da Lua', "Há palavras que os beijam" com o espetáculo "Pessoa e
Companhia" da Associação AMARTE. A iniciativa tem lugar pelas 21h30, na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, e a entrada é livre.
A Associação AMARTE apresenta o espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena Fernando
Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o Dr.
Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José. Ainda haverá um momento especial dedicado ao romance
com a sua Ofélia.
Durante a noite, os presentes serão ainda brindados com um momento musical protagonizado por
Andreia Amaral e João Dias.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da Lua'
do mês de março é dedicada à poesia (21 de março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
Sinopse:
"Hoje ele não faz anos. Dura. Somam-se-lhe os dias.
Hoje, Fernando Pessoa e alguns dos seus muitos heterónimos sentam-se à mesa, num jantar
organizado pela sua "Bebezinha", pela sua Ofélia. Revivem histórias, citações e excertos, revivem
memórias de um Modernismo distante, mas sempre presente.
Passaram 130 anos desde o tempo em que festejam o dia dos seus anos."
Dramaturgia e encenação: Maria Aguiar
Interpretação: Bruno Amaral, Carolina Almeida, Diogo Silva, Francisco Almeida, Fátima Marques, Inês
Pinto, João Messias, João Vouga, Levi França Tiago Amaral
Coreografia: Helena Couto
Bailarinos: Carolina Almeida, Leonor Cardoso, Inês Cardoso, Mariana Gomes, Pedro Sobral, Soraia
Coelho
19 Março, 2018
José Silva
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Acção de formação
sobre reflorestação

Regras a cumprir na reflorestação de áreas ardidas

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

mas produtivos (técnicas usadas
na
Agricultura
Biológica, mas que podem ser
aplicadas universalmente) que
poderão marcar a diferença,
para um futuro mais sustentável e mais resiliente perante as
alterações climáticas já em
curso.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo,
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e Jaime Ferreira, presidente da Direção da
AGROBIO. Seguir-se-á “Princípios base para uma produção
sustentável e resiliente aos incêndios. A agricultura biológica”, um esclarecimento prestado por Jaime Ferreira.
Posteriormente, António Lopes falará sobre a “Recuperação de áreas ardidas e restabelecimento da produtividade em
sistemas mistos de produção
biológica”. A sessão terminará
com o esclarecimento de dúvidas que possam ser levantadas pelos participantes. |
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Teve lugar a feira de março, em Chãs de Tavares | Conheça os vencedores dos prémios
19 Março, 2018 0 94
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Este fim de semana, decorreu, no Monte Nossa Senhora do Bom Sucesso, a 5ª Feira de Março.
Gastronomia, música e concursos estiveram assim em destaque em Chãs de Tavares, no concelho de
Mangualde. Milhares de pessoas visitaram e participaram nas diversas atividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a Câmara Municipal de Mangualde, proporcionou.
A iniciativa teve início pelas 19h00 de sábado, dia 17 de março, com o terceiro encontro gastronómico
e ainda com as atuações da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, da Alcatuna, do
Grupo de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, dia 18, a manhã começou com o Concurso de Ovinos. Seguiu-se a eucaristia na Capela
Nossa Senhora do Bom Sucesso. À tarde, além da atuação da Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho
Produtor. A festa terminou com a atuação do grupo Némanus.
Prémios atribuídos na 5ª Edição da Feira de Março:
Ovelhas:
1º Fernando Figueiredo Gomes
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Rui João Amaral Soeiro
Carneiros:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Fernando Figueiredo Gomes
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Malato:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui Manuel Ramos Constantino
Malatas:
1º Armando Cabral dos Santos Oliveira
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Melhor pega:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui João Amaral Soeiro
Melhor enfeite:
1º Rui João Amaral Soeiro
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Vinho do Produtor:
1º Jack's
2º Rui Cabral
3º António José Amaral dos Santos
2018-03-19 16:50:57+00:00
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A Câmara de Mangualde tem agendada para o próximo sábado, dia 24 de março, a iniciativa
"Mangualde + Verde". É uma ação de reflorestação inserida na Rota da Floresta - Programa EcoEscolas, uma atividade organizada em parceria com o Movimento Cívico Replantar Portugal, o
Agrupamento de Escolas e as juntas de freguesia. O principal objetivo da iniciativa passa pela
sensibilização para a importância da floresta autóctone e envolver a população em ações de
reflorestação. Os participantes vão cortar as chamadas "espécies invasoras" substituindo-as pela
plantação de espécies autóctones, mais resilientes aos fogos. "Mangualde + Verde" vai promover
ações de reflorestação em todas as freguesias do concelho. 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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Estudo sobre bandas filarmónicas do concelho de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

19/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8558b894

No âmbito do estudo que tem vindo a ser efetuado sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de
Mangualde - uma investigação do INET-md da Universidade de Aveiro em parceria com o Município de
Mangualde - a autarquia lança o apelo à população: caso alguém tenha em sua posse informação que
possa contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal de
Mangualde e comunicar o modo como pretende ajudar. Também aí poderá, caso pretenda, partilhar
memórias que tenha acerca destas coletividades e da sua participação na vida local de Mangualde.
Este estudo, que se pretende que seja construído também em colaboração com os munícipes e em
permanente diálogo com os mesmos, não se circunscreve apenas à ação do investigador e por isso
todos os contributos podem vir a ser úteis.
Neste momento, está a ser estudado o passado das coletividades já extintas como a "Sociedade
Filarmónica Abrunhosense", a "Banda dos Bombeiros Voluntários de Mangualde" ou "Os Azuraras" de
Mangualde, também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua
participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos em que atuaram, nomeadamente
nas Festas da Cidade, Festas de Nossa Senhora do Castelo, ou mesmo nos serões do Grémio
Mangualdense.
Não existe, no entanto, muita documentação ou registos (fotografias, jornais, partituras, instrumentos
e outros documentos, etc.). Neste sentido, a Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já todos
os contributos que possam surgir.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde: Milhares de pessoas visitaram a quinta edição da Feira de Março
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Este fim de semana, decorreu, no Monte Nossa Senhora do Bom Sucesso, a V Feira de Março.
Gastronomia, música e concursos estiveram assim em destaque em Chãs de Tavares, no concelho de
Mangualde. Milhares de pessoas visitaram e participaram nas diversas atividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a Câmara Municipal de Mangualde, lhes
proporcionou.
A iniciativa teve início pelas 19h00 de sábado, dia 17, com o terceiro encontro gastronómico e ainda
com as atuações da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, da Alcatuna, do Grupo
de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, dia 18, a manhã começou com o Concurso de Ovinos. Seguiu-se a eucaristia na Capela
Nossa Senhora do Bom Sucesso. À tarde, além da atuação da Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho
Produtor. A festa terminou com a atuação do grupo Némanus.
Prémios atribuídos na V Edição da Feira de Março:
Ovelhas:
1º Fernando Figueiredo Gomes
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Rui João Amaral Soeiro
Carneiros:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Fernando Figueiredo Gomes
Malato:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui Manuel Ramos Constantino
Malatas:
1º Armando Cabral dos Santos Oliveira
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2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Melhor pega:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui João Amaral Soeiro
Melhor enfeite:
1º Rui João Amaral Soeiro
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Vinho do Produtor:
1º Jack's
2º Rui Cabral
3º António José Amaral dos Santos
Gazeta Rural
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Um grande sucesso foi a Feira de Março em Chãs de Tavares
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Um grande sucesso foi a Feira de Março em Chãs de Tavares
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Março de 2018
552 Views
Decorreu neste sábado e domingo, a quinta edição da Feira de Março com milhares de visitantes das
diversas localidades limítrofes dos concelhos de Mangualde, Gouveia e Fornos de Algodres .
Um evento que é já imagem de marca desta região nesta fase do ano, uma forte organização da União
de Freguesias de Tavares, em parceria com o Município de Mangualde.
O encontro gastronómico abriu o certame, com vários pratos a serem servidos, onde este ano esteve
presente a colaborar a Confraria do Borrego de Celorico da Beira, junta mente com outros cozinheiros
da região, deliciaram os presentes com pratos maravilhosos, com a tenda a ser pequen apara acolher
tanta gente.
A animação a cargo da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, da Alcatuna, do
Grupo de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de Santiago de Cassurrães.
O domingo animado pelos concursos de Ovinos e Vinho Produtor, pelo meio a Eucaristia seguida do
almoço convivio.
A tarde preenchida com a entrega dos prémios aos ovinicultores e vinicultores, animada com a Tuna
Realense e os Némanus que encheram o alto do monte.
Por:AP/SP/JP
Mais desenvolvimento na edição em papel de 31 de março.
19 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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Estudo sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde
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No âmbito do estudo que tem vindo a ser efetuado sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de
Mangualde - uma investigação do INET-md da Universidade de Aveiro em parceria com o Município de
Mangualde - a autarquia lança o apelo à população: caso alguém tenha em sua posse informação que
possa contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal de
Mangualde e comunicar o modo como pretende ajudar. Também aí poderá, caso pretenda, partilhar
memórias que tenha acerca destas coletividades e da sua participação na vida local de Mangualde.
Este estudo, que se pretende que seja construído também em colaboração com os munícipes e em
permanente diálogo com os mesmos, não se circunscreve apenas à ação do investigador e por isso
todos os contributos podem vir a ser úteis.
Neste momento, está a ser estudado o passado das coletividades já extintas como a "Sociedade
Filarmónica Abrunhosense", a "Banda dos Bombeiros Voluntários de Mangualde" ou "Os Azuraras" de
Mangualde, também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua
participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos em que atuaram, nomeadamente
nas Festas da Cidade, Festas de Nossa Senhora do Castelo, ou mesmo nos serões do Grémio
Mangualdense.
Não existe, no entanto, muita documentação ou registos (fotografias, jornais, partituras, instrumentos
e outros documentos, etc.). Neste sentido, a Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já todos
os contributos que possam surgir.
19 de Março de 2018
Redacção
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Ironias do PS Viseu... numa mera fotografia
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Esta fotografia que fez capa de jornal, foi mandada tirar por mim no início de Julho de 2012 e a
propósito da reeleição de João Azevedo para a Federação do PS Viseu.
Agora, perante a reeleição de António Borges para o mesmo cargo, o mesmo António Borges que se
candidatou contra João Azevedo e hoje, conseguiu uma segunda retumbante vitória do tipo "nortecoreano", só nos resta concluir que o PS Viseu tem um rosto e tem um nome: António Borges.
Os restantes são meros peões de brega, numa tourada à antiga portuguesa, com muitos rabejadores à
mistura e capinhas em pontas..
Mas o curioso desta fotografia é a sua composição.
Se na fila da frente estão, da esquerda para a direita, Elza Pais, hoje em ruptura com Borges, eleita
deputada pelo círculo eleitoral de Coimbra; Marco Almeida, actual presidente da Junta de Freguesia de
Mangualde, que julgamos não se rever com afã na política distrital de Borges; Lúcia Silva, indefectível
apoiante de Borges e Ginestal, actual deputada por Viseu; João Azevedo, afastado por Borges e pelo
"grande amigo", Miguel Ginestal; Helena Rebelo e Joaquim Santos, um homem de irrefragável
honestidade política e uma voz incómoda no PS pela sua frontalidade... na fila de trás, João Paulo
Rebelo, que conseguiu todos os seus intentos numa oportuna maratona ziguezagueada, estando em
beatífica paz com todos; o dito Miguel Ginestal, grande amigo de João Azevedo e até de José
Junqueiro (que o lançou na política), saído agora de cena, mantendo-se eventualmente apenas a
manejar cordéis nos bastidores, ingressado na indústria farmacêutica, decerto por formação
académica ou "pendant", irmão do candidato à concelhia, o opositor de Lúcia Silva, o brilhante e
promissor Gonçalo Ginestal, director do IEPF Tondela, quase por artes mágicas; um jovem que não
conheço ea quem peço desculpa por isso; um tal enfermeiro Cruz que se guindou a deputado da
Nação e, bem lá atrás, recatado e semi-ocultado, sorriso irónico na fácies... o "dono-disto-tudo-no-psviseu", o engenheiro-ex-segurista-ex-autarca-comendador-ex-deputado-administrador-das-águaspresidente-da-federação, o invencível António Leitão Borges. O homem que veio das margens do
Douro, viu e venceu.
Parabéns a Borges e à sua afinada equipa de militantes com as quotas em dia, fidelíssimos e activos
também na missão de o eleger. Bravo!
A pergunta é esta: Como ficaria HOJE uma fotografia com estes figurantes?
Rua Direita
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Mangualde.Formação em Costura, especializada em "Preparação, montagem e
acabamento de calças" e "Corte de saias e vestidos"
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José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9332e43

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE - Centro de Formação Profissional
do Artesanato, decorrerá, entre os dias 2 a 16 de maio, uma Formação em Costura, especializada em
"Preparação, montagem e acabamento de calças" e "Corte de saias e vestidos". Esta ação formativa
tem como objetivo desenvolver competências na área de corte e costura, dotando os formandos com
competências para criar as suas próprias roupas com as técnicas aprendidas em contexto de sala de
aula. Os destinatários são desempregadas/os, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano.
As aulas decorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, na ACAB Mangualde, e as inscrições
decorrem de 2 a 26 de abril, de forma gratuita, mas de cariz obrigatório. As inscrições devem ser
efetuadas junto do Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Mangualde.
20 Março, 2018
José Silva
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Conselho Local de Ação Social de Mangualde em reunião descentralizada na Cunha
Baixa
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Realizou-se, na passada quinta-feira, dia 15 de março, a reunião descentralizada do Conselho Local de
Ação Social de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu no Centro Paroquial da Cunha Baixa,
contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de Mangualde e Presidente do
CLASM, do Presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Diretora Técnica do Centro Paroquial
da Cunha Baixa e dos parceiros membros do CLASM.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a aprovação do Plano de Ação do CLASM para
2018, a apresentação do programa Rede Local de Intervenção Social (RLIS) e do serviço
contratualizado - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, por parte da entidade
que a suporta (Centro Paroquial da Cunha Baixa). A RLIS assenta numa lógica de intervenção
articulada e integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que visa
potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do
interesse público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes
estratégias de ação em resposta às necessidades sociais.
Apresentados Programa OTL e Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas"
Foi ainda apresentado pelo IPDJ o Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e o
Programa OTL - Ocupação de Tempos Livres.
O Programa OTL é um programa que visa promover a ocupação dos tempos livres dos jovens
incentivando a participação em projetos para a comunidade, desenvolvendo capacidades e
competências pessoais e sociais.
Já o Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas" visa promover práticas de
voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas,
através da sensibilização das populações em geral, bem como da preservação contra os incêndios
florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios
afetados.
Neste momento, está a decorrer a fase de candidaturas para entidades promotoras ao programa
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.
20 Março, 2018
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Chãs de Tavares (Mangualde).V Feira de Março foi um êxito

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/03/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=25eb2038

Este fim de semana, decorreu, no Monte Nossa Senhora do Bom Sucesso, a V Feira de Março.
Gastronomia, música e concursos estiveram assim em destaque em Chãs de Tavares, no concelho de
Mangualde. Milhares de pessoas visitaram e participaram nas diversas atividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a Câmara Municipal de Mangualde, lhes
proporcionou.
A iniciativa teve início pelas 19h00 de sábado, dia 17, com o terceiro encontro gastronómico e ainda
com as atuações da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, da Alcatuna, do Grupo
de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, dia 18, a manhã começou com o Concurso de Ovinos. Seguiu-se a eucaristia na Capela
Nossa Senhora do Bom Sucesso. À tarde, além da atuação da Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho
Produtor. A festa terminou com a atuação do grupo Némanus.
Prémios atribuídos na V Edição da Feira de Março:
Ovelhas:
1º Fernando Figueiredo Gomes
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Rui João Amaral Soeiro
Carneiros:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Fernando Figueiredo Gomes
Malato:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui Manuel Ramos Constantino
Malatas:
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1º Armando Cabral dos Santos Oliveira
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Melhor pega:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui João Amaral Soeiro
Melhor enfeite:
1º Rui João Amaral Soeiro
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Vinho do Produtor:
1º Jack's
2º Rui Cabral
3º António José Amaral dos Santos
20 Março, 2018
José Silva
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Jorge Paiva foi o orador convidado
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"A importância da floresta na saúde de cada um" esteve em debate na passada sexta-feira, dia 16, no
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde. Esta palestra, que teve como orador o Professor
Doutor Jorge Paiva, foi organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de
Escolas de Mangualde.
Esta ação inseriu-se na Rota da Floresta - Programa Eco-Escolas e no Movimento Cívico Replantar
Portugal, numa noite que contou ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde.
20 Março, 2018
José Silva
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde realiza estudo
sobre bandas filarmónicas
PARCERIAA Câmara de Mangualde está a pedir à população
que contribua com as informações que tiver sobre as bandas
filarmónicas do concelho para
um estudo que está a ser efectuado.
«Caso alguém tenha em sua
posse informação que possa
contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal
de Mangualde e comunicar o
modo como pretende ajudar»,

refere a autarquia, acrescentando que o estudo está a ser
desenvolvido pela Universidade de Aveiro, em parceria
com o município.
Segundo a autarquia, «este estudo, que se pretende que seja
construído também em colaboração com os munícipes e
em permanente diálogo com os
mesmos, não se circunscreve
apenas à acção do investigador
e, por isso, todos os contributos
podem vir a ser úteis». |
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Autarquia solicita informações
sobre bandas filarmónicas
MANGUALDE A Câmara de
Mangualde está a pedir à população que contribua com as
informações que tiver sobre as
bandas filarmónicas do concelho para um estudo que está a
ser efectuado.
“Caso alguém tenha em sua
posse informação que possa
contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal
de Mangualde e comunicar o
modo como pretende ajudar”,
refere a autarquia, acrescen-

tando que o estudo está a ser
desenvolvido pela Universidade de Aveiro, em parceria
com o município.
Segundo a autarquia, “este estudo, que se pretende que seja
construído também em colaboração com os munícipes e
em permanente diálogo com
os mesmos, não se circunscreve apenas à acção do investigador e, por isso, todos os contributos podem vir a ser úteis”.
Neste momento, está a ser estudado o passado das colecti-

vidades já extintas, como a “Sociedade Filarmónica Abrunhosense”, a “Banda dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde” ou
“Os Azuraras” de Mangualde,
também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos
em que actuaram, nomeadamente nas Festas da Cidade,
Festas de Nossa Senhora do
Castelo, ou mesmo nos serões
do Grémio Mangualdense. |
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Milhares de pessoas visitaram
a 5.ª edição da Feira de Março
D.R.

MANGUALDE No fim-de-semana passado, decorreu, no
Monte Nossa Senhora do Bom
Sucesso, a V Feira de Março.
Gastronomia, música e concursos estiveram, assim, em destaque em Chãs de Tavares.
Milhares de pessoas visitaram e participaram nas diversas actividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a Câmara
Municipal de Mangualde, lhes
proporcionou.
A iniciativa teve início pelas
19h00 de sábado, com o terceiro encontro gastronómico e
ainda com as actuações da
Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares,
da Alcatuna, do Grupo de Con-

João Azevedo entregou os prémios aos produtores

certinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de
Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, a manhã começou com o Concurso de
Ovinos. Seguiu-se a eucaristia
na Capela Nossa Senhora do

Bom Sucesso.
À tarde, além da actuação da
Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho Produtor e a entrega dos prémios.
A festa terminou com a actuação do grupo Némanus. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Aplicação
dá premío
a alunos
de Nelas
Jovens do 12.º ano do Agrupamento
de Escolas de Nelas venceram
o concurso “App Start Up” com
a ‘Cook Wizard’, que ajuda a
cozinhar e sugere receitas aos
utilizadores. Pág. 7

Milhares de
pessoas visitaram
a Feira de Março
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Âmbito: Regional
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DIÁRIO Nº 5464 20 DE MARÇO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

VISEU VAI ASSINALAR
SEMANA SANTA COM
QUASE 200 EVENTOS
Uma das novidades é a iluminação comemorativa nas fachadas de cinco igrejas. Programação
também prevê concertos de Carolina Deslandes e da Orquestra Filarmónica Página 20

Mangualde | P8
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Dia da Floresta
junta municípios
de Lafões
Até quinta-feira | P7

Município angaria
18 mil euros com
conta solidária
Seia | P8

Carlos Tinoco
reeleito presidente
do Clube de Golfe
Viseu | P13

Miranda-Mortágua
faz balanço positivo
da “Alentejana”
Ciclismo | P13

3,7 milhões de euros
para requalificar
áreas mineiras
Na região | P10

Atletas ajudam
a reflorestar
Monte de S. Marcos
Selecção Nacional Feminina de Andebol plantou pinheiros e medronheiros em Tondela Página 9

Bura entre os
melhores da II Liga

Regimento de Infantaria
assinala Dia da Unidade

Central do Académico de Viseu
eleito pelos colegas de profissão
para integrar equipa anunciada ontem
na Gala das Quinas de Ouro Página 20

Comandante destacou presença dos
militares em diversos teatros de operações
no mundo e o trabalho em prol do bem-estar
e desenvolvimento da comunidade Página 3
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HOJE

JANTAR VÍNICO

VALORIZAÇÃO
DA CEREJA

Lamego
Sexta-feira, 20h00

Resende
10h00

A Garrafeira JR, em parceria
com a Quinta da Pacheca,
realiza um Jantar Vínico
com os vinhos de uma das
mais conhecidas propriedades do Douro, uma das primeiras a engarrafar vinhos
com a sua própria marca.

CONCERTO
SOLIDÁRIO

THE LEGENDARY
TIGERMAN

Tondela
Sábado, 18h00

Tondela
Sexta-feira, 21h45

A Igreja Matriz de Vila Nova
da Rainha vai ser palco de
um concerto solidário. O espectáculo estará a cargo do
Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de
Coimbra. A receita deste
concerto reverterá integralmente para a Associação
Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da
Rainha.

O Auditório Municipal recebe a apresentação do projecto "Grupo Operacional
para a Valorização da Produção da Cereja de Resende
e posicionamento da sub-fileira nos mercados", a implementar no âmbito do
PDR 2020.

PRÓXIMOS DIAS
SENSIBILIZAÇÃO
Mangualde
Quinta-feira, 18h00
Realiza-se no Auditório da
Câmara uma acção que pretende divulgar boas práticas
na recuperação de áreas ardidas e incentivar ao uso de
técnicas de conservação e
melhoria da fertilidade do
solo e diversificação dos sistemas produtivos.

EXPO JARDIM
E ANIMAIS
Sernancelhe
Sexta-feira, 14h00
A feira Expo Jardim e Animais tem início neste dia e
prolonga-se até domingo,
no Exposalão. Conta com
workshops de jardinagem e
decoração floral; produtos
de jardinagem e decoração;
animais exóticos e de estimação, entre outros.

FESTIVAL DO CAPÃO
E DA POLARDA
Oliveira de Frades
Sábado, 10h00
O município e a Confraria
Gastronómica do Frango do
Campo, promovem, durante
o fim-de-semana, o certame,
que apresentará diversas sugestões gastronómicas de
ambos os produtos. O programa inclui animação musical, concentração de carros clássicos e um mercado
de artesanato.

O auditório 1 do ACERT acolhe o concerto de The Legendary Tigerman. O preço
do bilhete mais o cd “Misfit”
terá o preço de 14 euros.

CARAMULO
EM DEBATE
Tondela
Sábado, 9h00
A importância da Serra do
Caramulo vai estar no centro do debate deste seminário, no Hotel do Caramulo,
que resulta da parceria do
município com o Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, o Centro de Formação de Associação de Escolas do Planalto
Beirão e o Centro de Estudos e Interpretação da Serra
do Caramulo.

lho de Mortágua vão aderir,
sábado e domingo, à Mostra
Gastronómica do Borrego,
um evento organizado pela
Câmara Municipal de Mortágua, que convida os visitantes a degustar as variadas
iguarias do Borrego de Mortágua nos restaurantes aderentes.

MATANÇA
DO PORCO
À MODA ANTIGA
Tondela
Domingo, 8h30

MOSTRA DE
FOLARES

A Associação Cultural de Caparrosa, em colaboração
com a Câmara de Tondela e
a União de Freguesias Caparrosa e Silvares, realiza a
IV Matança do Porco à Moda Antiga, que englobará a
tradicional desmancha do
porco. O evento terá lugar
no Parque de Merendas de
Caparrosa – Tondela.

Castro Daire
Sábado, 10h00

FEIRA DA ÁRVORE E
DA GASTRONOMIA

No sábado e domingo, o
município promove a Mostra de Folares do Montemouro e Paiva. O objectivo
é a divulgação da doçaria
pascal típica da região de
Castro Daire.

Carregal do Sal
Domingo, 8h30

MOSTRA
GASTRONÓMICA
DO BORREGO
Mortágua
Sábado, 12h00
Doze restaurantes do conce-

A II Feira da Árvore e Gastronomia Tradicional vai decorrer na localidade de Póvoa da Pégada, Carregal do
Sal, numa organização da
Associação Cultural Recreativa e Desportiva local. O
programa é convidativo e
até sugere um almoço convívio que inclui iguarias da
cozinha tradicional e petiscos, regados com o bom
néctar da região.
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Milhares de pessoas visitaram a 5.ª edição da Feira de Março em Chãs de Tavares
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Este fim de semana, decorreu, no Monte Nossa Senhora do Bom Sucesso, a V Feira de Março.
Gastronomia, música e concursos estiveram assim em destaque em Chãs de Tavares, no concelho de
Mangualde. Milhares de pessoas visitaram e participaram nas diversas atividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a Câmara Municipal de Mangualde, lhes
proporcionou.
A iniciativa teve início pelas 19h00 de sábado, dia 17, com o terceiro encontro gastronómico e ainda
com as atuações da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, da Alcatuna, do Grupo
de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna de Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, dia 18, a manhã começou com o Concurso de Ovinos. Seguiu-se a eucaristia na Capela
Nossa Senhora do Bom Sucesso. À tarde, além da atuação da Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho
Produtor. A festa terminou com a atuação do grupo Némanus.
Prémios atribuídos na V Edição da Feira de Março:
Ovelhas:
1º Fernando Figueiredo Gomes
2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Rui João Amaral Soeiro
Carneiros:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Fernando Figueiredo Gomes
Malato:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui Manuel Ramos Constantino
Malatas:
1º Armando Cabral dos Santos Oliveira
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2º Rui Manuel Ramos Constantino
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Melhor pega:
1º Rui Manuel Ramos Constantino
2º Armando Cabral dos Santos Oliveira
3º Rui João Amaral Soeiro
Melhor enfeite:
1º Rui João Amaral Soeiro
2º João Manuel Soares Oliveira
3º Armando Cabral dos Santos Oliveira
Vinho do Produtor:
1º Jack's
2º Rui Cabral
3º António José Amaral dos Santos.
Município de Mangualde/Comunicação
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"Preparação, montagem e acabamento de calças" e "Corte de saias e vestidos" - Farol
da Nossa Terra
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Numa parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE - Centro de Formação Profissional
do Artesanato, decorrerá, entre os dias 2 a 16 de maio, uma Formação em Costura, especializada em
"Preparação, montagem e acabamento de calças" e "Corte de saias e vestidos". Esta ação formativa
tem como objetivo desenvolver competências na área de corte e costura, dotando os formandos com
competências para criar as suas próprias roupas com as técnicas aprendidas em contexto de sala de
aula. Os destinatários são desempregadas/os, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano.
As aulas decorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, na ACAB Mangualde, e as inscrições
decorrem de 2 a 26 de abril, de forma gratuita, mas de cariz obrigatório. As inscrições devem ser
efetuadas junto do Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Mangualde.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Reunião descentralizada do CLAS de Mangualde aproxima parceiros da realidade local
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Realizou-se na passada quinta-feira, dia 15 de março, a reunião descentralizada do Conselho Local de
Ação Social de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu no Centro Paroquial da Cunha Baixa,
contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de Mangualde e Presidente do
CLASM, do Presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Diretora Técnica do Centro Paroquial
da Cunha Baixa e dos parceiros membros do CLASM.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a aprovação do Plano de Ação do CLASM para
2018, a apresentação do programa Rede Local de Intervenção Social (RLIS) e do serviço
contratualizado - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, por parte da entidade
que a suporta (Centro Paroquial da Cunha Baixa). A RLIS assenta numa lógica de intervenção
articulada e integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que visa
potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do
interesse público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes
estratégias de ação em resposta às necessidades sociais.
Apresentados Programa OTL e Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas"
Foi ainda apresentado pelo IPDJ o Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e o
Programa OTL - Ocupação de Tempos Livres.
O Programa OTL é um programa que visa promover a ocupação dos tempos livres dos jovens
incentivando a participação em projetos para a comunidade, desenvolvendo capacidades e
competências pessoais e sociais.
Já o Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas" visa promover práticas de
voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas,
através da sensibilização das populações em geral, bem como da preservação contra os incêndios
florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios
afetados.
Neste momento, está a decorrer a fase de candidaturas para entidades promotoras ao programa
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.
.
Município de Mangualde/Comunicação

Página 185

A186

ID: 74171025

20-03-2018

EXPOSIÇÃO Até ao dia 5 de abril, está patente ao
público, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na vizinha cidade de Mangualde, a Exposição
'40 anos, 40 mulheres', promovida pela REDE de
Jovens para a Igualdade. Através da mostra, esta
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revista e exposição fotográfica - onde se destacam
40 mulheres que, reconhecidamente, têm feito a diferença na sociedade - pretende chamar a atenção
dos seus visitantes para as questões da igualdade
de género e interseccionalidade dos feminismos.
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SET na região Centro para assinar contratos do "Valorizar"
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A secretária de Estado do Turismo desloca-se à Região Centro na quarta e quinta-feira, 21 e 22 de
Março, para a assinatura de diversos projectos apoiados por linhas do Programa Valorizar.
Estas linhas do Programa Valorizar visam contribuir para a dinamização turística da Região centro de
Portugal, após a vaga de incêndios do Verão passado.
No dia 21 a deslocação inicia-se em Figueiró dos Vinhos, onde estará na assinatura de contrato para a
Valorização Turística do Casal de S. Simão, seguindo depois para Góis, onde presidirá à assinatura do
contrato do projecto Góis Smartland.
Nessa tarde, Ana Mendes Godinho vai estar presente na assinatura do contrato que visa a criação de
condições de acessibilidade na praia fluvial da Ronqueira (Tábua), seguida da assinatura do contrato
de arrendamento do Hotel Turismo de Tábua. Segue depois para Mortágua, para o descerramento da
placa de inauguração do Centro de Interpretação das Invasões Francesas, e para a assinatura do
contrato de qualificação de Enoturismo da Sociedade Agrícola Boas Quintas.
No dia 22, a governante estará presente na apresentação dos projectos aprovados no município de
São Pedro do Sul e no lançamento da primeira pedra do projecto do Percurso Lúdico do Vouga, nas
proximidades das Termas de São Pedro do Sul.
Por fim, Ana Mendes Godinho estará também presente na apresentação dos projectos aprovados no
município de Mangualde.
Gostou do Artigo? Partilhe-o na Sua Rede Social Preferida!
2018-03-20 17:40:19+00:00
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MANGUALDE: A importância da floresta foi debatida
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Regiões
MANGUALDE: A importância da floresta foi debatida
Por TVNelas - Março 20, 2018 0 5
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
"A IMPORTÂNCIA DA FLORESTA NA SAÚDE DE CADA UM" FOI DEBATIDA EM MANGUALDE
AÇÃO INSERIU-SE NA ROTA DA FLORESTA - PROGRAMA ECO-ESCOLAS E NO MOVIMENTO CÍVICO
REPLANTAR PORTUGAL
"A importância da floresta na saúde de cada um" esteve em debate na passada sexta-feira, dia 16, no
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde. Esta palestra, que teve como orador o Professor
Doutor Jorge Paiva, foi organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Agrupamento de
Escolas de Mangualde.
Esta ação inseriu-se na Rota da Floresta - Programa Eco-Escolas e no Movimento Cívico Replantar
Portugal, numa noite que contou ainda com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde.
2018-03-20 09:54:23+00:00
TVNelas
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Espinho e Senhorim unem esforços para melhorar e alargar rede viária de caminhos
florestais
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Já está no terreno a parceria entre a Junta de Espinho (Mangualde) e a Junta de Freguesia de
Senhorim (Nelas), envolvendo as respetivas Câmaras Municipais de Mangualde e de Nelas, que visa a
melhoria e alargamento da rede viária (caminhos) florestal. São dois os caminhos que estão a ser
intervencionados, num total de cerca de 5 Kms, de Senhorim a Outeiro de Espinho e de Gandufe a
Fonte Alcaide.
Este trabalho significa mais proximidade e mais segurança das populações e dos seus bens. O
Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, sublinha o 'profundo agradecimento
aos proprietários dos terrenos por onde passam estas vias, sem eles não seria possível alargar e
melhorar os caminhos florestais. São um exemplo a seguir, o nosso muito obrigado.' Agradecendo
ainda 'o empréstimo da máquina por parte da empresa Azurmáquinas, bem como todo o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de Nelas.
Para assinalar o Dia Mundial da Árvore ou da Floresta, que se assinala hoje, dia 21 de março, o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, acompanhou no terreno os trabalhos de
limpeza do mato que as equipas da Câmara Municipal de Mangualde estão a desenvolver de acordo
com a nova lei de proteção das casas, pessoas e vias.
Ainda durante a manhã, João Azevedo, associou-se à iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde acompanhando a plantação de árvores autóctones, cedidas pela Câmara Municipal de
Mangualde, no Monte da Nossa Senhora do Castelo.
21 Março, 2018
José Silva
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Protocolo para financiamento do projeto de dinamização turística vai ser celebrado
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A Câmara Municipal de Mangualde e a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde realizam amanhã, dia
22 de março, a cerimónia da assinatura dos contratos de financiamento do Projeto de Dinamização
Turística do Património Monumental na cidade de Mangualde - Candidatura ao Valorizar - Programa de
Apoio à Valorização e Qualificação do Destino, na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior,
para reabilitação da Igreja de Misericórdia, Largo da Misericórdia, Rua do Colégio e criação do novo
Centro Municipal de acolhimento ao visitante.
O momento, que decorrerá pelas 12h45, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, contará com a
presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, José Tomás, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
21 Março, 2018
José Silva
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Conferências + Igualdade em S. Pedro do Sul
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. Manuela Tavares (Investigadora no CIEG e membro da direcção da UMAR)
Mês de Março - mês onde em todo o mundo se comemoram as lutas das mulheres pelos seus direitos.
Do século XVIII até aos nossos dias foram muitas as mulheres que ousaram erguer a voz, reivindicar,
enfrentar instituições e proclamar que a igualdade de direitos entre mulheres e homens é uma
questão de direitos humanos e de justiça social. A isto se chama feminismo, palavra mal amada e tão
mal interpretada, que faz com que, ainda hoje, existam mulheres que dizem defender os direitos das
mulheres, mas que não são feministas.
Os feminismos são de várias correntes, cores e matizes e neles cabem todas aquelas e todos aqueles
que pensam ser necessário continuar esta luta de séculos, porque afinal, nem tudo está conquistado
e, mesmo quando os direitos existem nas leis, nem sempre são aplicados.
A Câmara Municipal de S. Pedro do Sul no âmbito do Projecto Cultural em Rede 5 municípios, 5
culturas, 5 sentidos, em parceria com a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta decidiram
organizar a 17 e 18 de Março as Conferências + Igualdade, no auditório o Balneário Rainha D. Amélia
nas Termas de S. Pedro do Sul.
Na abertura das Conferências participaram a Senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade
de Género Rosa Monteiro, a Vereadora Teresa Sobrinho da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul,
assim como o Presidente da Câmara Municipal Vítor Figueiredo e o Presidente da Assembleia Municipal
Vítor Barros.
De destacar na comunicação da senhora Secretária de Estado algumas questões importantes para a
região como medidas de intervenção adaptadas aos locais, porque "as políticas para a igualdade têm a
ver com a vida concreta e não são abstracções". Referiu, ainda, que as políticas de proximidade se
conseguem também com a ligação entre ONG e autarquias, tratando-se mesmo de uma "aliança
estratégica", realçando como um bom exemplo a realização destas conferências mediante a parceria
entre a Câmara Municipal e a UMAR.
Na primeira conferência sobre "Igualdade é Desenvolvimento", afirmou-se que o desenvolvimento de
um país tem de ter em conta a igualdade entre mulheres e homens, porque as assimetrias geradas
com as desigualdades são excludentes e minam a coesão social e económica. Sobre este tema fez
uma comunicação Manuela Tavares, investigadora no CIEG, referindo-se também à Agenda 2030
sobre Desenvolvimento Sustentável lançada pelas Nações Unidas em 2015. Cristina Amaro da Costa
docente no Instituto Politécnico de Viseu, destacou a sua experiência pessoal como agrónoma, falando
do papel das mulheres na agricultura e na protecção do ambiente.
Outra das conferências "Como combater a violência, o que faz falta?", contou com a participação de
pessoas com larga experiência nesta área, Ilda Afonso, directora do Centro de Atendimento a
Mulheres Vítimas de Violência da UMAR no Porto; Tatiana Mendes, psicóloga com tese de mestrado
sobre violência sexual nas relações de intimidade e, ainda, Manuela Antunes, professora e ex-membro
da CPCJ de Viseu. Ilda Afonso com mais de uma década de experiência, no atendimento e
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acompanhamento a mulheres vítimas de violência, mostrou como são precisas respostas intermédias
caso dos apartamentos de autonomia, pois as mulheres não precisam de ir todas para casas de
abrigo. Destacando a experiência da UMAR nesta área, procurou explicar que, para além das respostas
no dia-a-dia, a produção de conhecimento e o activismo são fundamentais. Ao falar da violência
sexual nas relações de intimidade, Tatiana Mendes realçou que a maior parte das mulheres não
denunciam por vergonha, medo e desconfiança no sistema judicial. Manuela Antunes, numa
intervenção muito assertiva, afirmou que nascer mulher é ainda uma carga brutal, que as leis são
boas, mas os passos para as concretizar são ainda muito pequeninos. Todas as intervenientes
concluíram que o que faz falta é a prevenção nas escolas e que não há idade para começar a falar
destas coisas.
Sobre "Mulheres e Poder", tema da terceira conferência, o debate com Berta Nunes, presidente da
Câmara Municipal de Alfandega da Fé, Margarida Azevedo, empresária de hotelaria, Rita Ferro
Rodrigues destacada apresentadora de televisão e membro da Associação Capazes e a reconhecida
jornalista Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi extremamente interessante.
Destacam-se algumas das frases proferidas, como mensagens a reter: "Como feminista, passo os dias
a desconstruir os meus preconceitos"; Ter poder é ter voz"; Todas as mulheres com poder são
consideradas mulheres perigosas" (Rita FR); "Já me senti discriminada tantas vezes, mas também
aprendi a resistir"; "Um exemplo vale mais que mil palavras"; "Todos os homens têm interesse em ser
feministas" (Berta N); "Diferenças salariais para trabalho igual no jornalismo são de 21%"; "É preciso
que mulheres treinem outras mulheres para falarem e ganharem voz"; "É preciso formar novas
gerações" (Sofia B); "É importante desenhar o mundo laboral mais equilibrado, ter uma cultura
democrática que contribua para as boas práticas, mas fazer diferente dá muito trabalho". (Margarida
A).
Na última conferência, "Mulheres e Artes" tivemos a participação da cantora Isabel Silvestre, da
escritora Ekaterina Malginova e da pintora Vanessa Chrystie. Isabel Silvestre falou dos trabalhos e dos
cantares das mulheres de Manhouce, afirmando que o cantar tem a capacidade de sublimar
sentimentos, destacando, ainda, que tudo o que conseguiu foi porque teve a seu lado gente com
grandes capacidades, como foi o caso do professor António Alexandrino (director musical do grupo
ARS NOVA). Ekaterina Malginova atribuiu à avó o seu gosto pela literatura, começando a escrever em
português e não em russo, como seria normal dadas as suas origens. "Na arte temos de reflectir o que
somos", afirmou Vanessa Chrystie, assumindo que só se sentiu feminista, quando teve de conciliar as
tarefas da maternidade com o trabalho no atelier. Interromper um trabalho criativo, porque se têm
que fazer outras tarefas, como o jantar, é muito penoso.
A actuação dos grupos "Vozes de Manhouce", ARS NOVA e "Adufeiras de Idanha-a-Nova" trouxeram a
estas conferências uma intervenção cultural de excelência. De referir, ainda, que colaboraram como
moderadoras das conferências Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
Cristina Bandeira, Coordenadora do Projecto CAMI, UMAR Viseu e Rosário Pestana, Professora e
Directora do Mestrado em Música na Universidade de Aveiro.
No encerramento, a Vereadora Teresa Sobrinho principal dinamizadora e organizadora destas
conferências, referiu que esta tinha sido a primeira edição e que no próximo ano, novas conferências
iriam acontecer.
Contudo, as actividades deste fim-de-semana pela Igualdade em S. Pedro do Sul, não se ficaram por
aqui.
No domingo, 18 de março, na aldeia de Rompecilha, foi possível constatar a riqueza dos saberes das
mulheres da aldeia no Ciclo do Linho a que se seguiu um almoço em sua homenagem. De tarde,
aconteceu uma importante iniciativa que tinha sido adiada, devido ao mau tempo: A homenagem às
mulheres assassinadas por violência doméstica com 17 magnólias plantadas pela Câmara Municipal
com uma placa alusiva. "Por cada mulher caída, uma árvore erguida", lema da UMAR m 2017.
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Foi de muita emoção ver 17 mulheres e homens a atarem a cada árvore uma fita vermelha com o
nome de cada mulher que foi assassinada.
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Realizou-se, na passada quinta-feira, dia 15 de março, a reunião descentralizada do Conselho Local de
Ação Social de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu no Centro Paroquial da Cunha Baixa,
contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de Mangualde e Presidente do
CLASM, do Presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Diretora Técnica do Centro Paroquial
da Cunha Baixa e dos parceiros membros do CLASM.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a aprovação do Plano de Ação do CLASM para
2018, a apresentação do programa Rede Local de Intervenção Social (RLIS) e do serviço
contratualizado - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, por parte da entidade
que a suporta (Centro Paroquial da Cunha Baixa). A RLIS assenta numa lógica de intervenção
articulada e integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que visa
potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do
interesse público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes
estratégias de ação em resposta às necessidades sociais.
Apresentados Programa OTL e Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas"
Foi ainda apresentado pelo IPDJ o Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e o
Programa OTL - Ocupação de Tempos Livres.
O Programa OTL é um programa que visa promover a ocupação dos tempos livres dos jovens
incentivando a participação em projetos para a comunidade, desenvolvendo capacidades e
competências pessoais e sociais.
Já o Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas" visa promover práticas de
voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas,
através da sensibilização das populações em geral, bem como da preservação contra os incêndios
florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios
afetados.
Neste momento, está a decorrer a fase de candidaturas para entidades promotoras ao programa
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.
Mar 21 2018
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Capoulas assina condições dos parques de recepção de madeira dos incêndios
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, preside amanhã, 23 de Março, pelas 11 horas, à
Cerimónia de Assinatura dos Termos de Aceitação dos Parques de Recepção e Armazenamento de
Madeira afectada pelos incêndios.
Capoulas vai acompanhado do secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel
Freitas.
A assinatura ocorre no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, seguindo-se uma visita ao
Parque de Madeira da empresa Costa Ibérica, em Vila Garcia.
Protocolos para defesa da floresta
Da parte da tarde, às 15h30 os dois governantes da pasta da Agricultura deslocam-se até ao Palace
Hotel do Bussaco, no Luso, para a Cerimónia de Assinatura dos Protocolos entre o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Fundação Mata do Bussaco e entre o ICNF e os
municípios da Mealhada, Mortágua e Penacova, integrados no âmbito da Defesa da Floresta Contra
Incêndios e no combate e controlo de espécies invasoras.
Ver também:
Candidaturas abertas para criação de parques de madeira queimada
Capoulas anuncia apoio de 4EUR por tonelada de madeira entregue nos parques florestais
Agricultura e Mar Actual
Thu, 22 Mar 2018 18:36:13 +0100
CarlosCaldeira
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Costa e mais 20 membros do Governo em todo o país em ações de limpeza da
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem distritos de norte a sul do país.
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações,
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta

Página 197

iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
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Mangualde dinamiza setor turístico em torno do Património Monumental
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Decorreu hoje, 22 de Março,no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, a cerimónia de
assinatura dos contratos de financiamento do Projeto de Dinamização Turística do Património
Monumental na cidade de Mangualde - Candidatura ao Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e
Qualificação do Destino, na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.
Na cerimónia esteve presente Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, José Tomás, Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Mangualde, Filipe Silva, do Turismo de Portugal, Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro
de Portugal, e Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC).
Este projeto visa a reabilitação da Igreja de Misericórdia, do Largo da Misericórdia, da Rua do Colégio
e ainda a criação do novo Centro Municipal de acolhimento ao visitante. Neste sentido, foi feita uma
visita às áreas de intervenção deste projeto, de modo a que a Ana Mendes Godinho e os demais
intervenientes verificassem no terreno as áreas a intervencionar.
Esta candidatura representa um investimento total superior a mais de meio milhão de euros.
22 Março, 2018
José Silva
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Costa e membros do Governo em ações de limpeza da floresta pelo país
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
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Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo. Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da
floresta e prevenção de incêndios florestais, que é feita em parceria com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi anunciada por António Costa na semana passada, durante o último debate
quinzenal na Assembleia da República. Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e
mais 20 membros do seu executivo vão estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais. "Através
desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de
maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja
fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações", acrescenta-se na
nota emitida pelo executivo. No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com
envolvimento do exército e da Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São
Mamede (Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em
Torres Vedras, distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de
combustível na Estrada Nacional 361. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,
desloca-se à Mealhada (distrito de Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se
informar sobre ações de limpeza da mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos
propriedade de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro. A secretária de Estado da Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara Municipal de Mangualde (Viseu), o
secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das Lezírias em Santarém, e os
ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no Gerês (distrito
de Braga) e em Viseu. Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no
município de Terras de Bouro envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa
intervenção do Corpo Nacional dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de
uma ação das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares
dos 1600 que participam nesta iniciativa. Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita visita primeiro em Penela (Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia
revitalizada de Ferraria de São João - num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará presença na Lousã. Eduardo Cabrita segue depois para Constância e
Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros. A
ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo. Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel
Heitor, junta-se a uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha
(Leiria); o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da
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Peneda Gerês e o titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios
(Aveiro). O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra),
mais concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação. Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro
Meteorológico de Viseu. O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa
em iniciativas em Loulé e em Portalegre.
Lusa
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Acção em Mangualde
REFLORESTAÇÃO AAGROBIO- Associação Portuguesa
de Agricultura Biológica, promove, hoje, uma acção subordinada ao tema “Recuperar
uma área florestal ou agrícola
após um incêndio”. Esta acção
pretende contribuir para informar e incentivar ao uso, no

terreno, de técnicas de conservação e melhoria da fertilidade
do solo e diversificação dos
sistemas produtivos que poderão marcar a diferença.
A sessão está agendada para
as 18h00, no auditório da Câmara Municipal de Mangualde.|
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Mangualde e Nelas
melhoram caminhos
Efeméride Já está no terreno a parceria entre as juntas de Espinho e de Senhorim, envolvendo as câmaras de Mangualde e de Nelas
Os caminhos florestais estão a
ser intervencionados nos municípios de Mangualde e de Nelas. A parceria entre a Junta de
Espinho (Mangualde) e a Junta
de Freguesia de Senhorim (Nelas), envolvendo as respectivas
autarquias, já está no terreno,
visando a melhoria e alargamento da rede viária (caminhos) florestal.
São dois os caminhos que estão a ser intervencionados,
num total de cerca de 5 Kms,
de Senhorim a Outeiro de Espinho e de Gandufe a Fonte Alcaide.
Este trabalho significa mais
proximidade e mais segurança
das populações e dos seus
bens. O presidente da Junta de
Freguesia de Espinho, António
Monteiro, sublinha o “profundo agradecimento aos proprietários dos terrenos por
onde passam estas vias, sem
eles não seria possível alargar

DR

Autarcas dos dois municípios e das respectivas juntas visitaram os trabalhos

e melhorar os caminhos florestais. São um exemplo a seguir, o nosso muito obrigado”.
Agradecendo ainda “o empréstimo da máquina por parte da
empresa Azurmáquinas, bem
como todo o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde e da
Câmara Municipal de Nelas”.
Para assinalar o Dia Mundial

da Árvore ou da Floresta, que
se comemorou ontem, o presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo,
acompanhou no terreno os
trabalhos de limpeza do mato
que as equipas da Câmara Municipal de Mangualde estão a
desenvolver de acordo com a
nova lei de protecção das ca-

sas, pessoas e vias.
Ainda durante a manhã,
João Azevedo, associou-se à
iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
acompanhando a plantação de
árvores autóctones, cedidas
pela Câmara Municipal de
Mangualde, no Monte da
Nossa Senhora do Castelo.|
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Relatório aponta falhas no combate
e programação do socorro Incêndios 2017 | P 10 e 11

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas
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HOMEM DETIDO COM ARMAS
DE FOGO E EXPLOSIVOS
No decorrer de diligências relacionadas com processo de violência doméstica, com início em 2017, por supostas agressões
físicas à ex-companheira, foram cumpridos três mandados de busca que permitiram apreender o arsenal Página 5
JOSÉ FONSECA

Politécnico de Viseu
prepara criação
de uma Big Band
Primavera Cultural | P3

D. Ester festeja
centenário
em Lapa do Lobo

Crianças aprendeml
importância das árvores

Nelas | P2

2,7 milhões de euros
para 10 projectos
na região Centro
Turismo | P9

Selecção feminina
joga esta noite
em Tondela
Andebol | P14

Municípios de Nelas
e Mangualde
melhoram ligações
Obras no terreno | P20

Cada um dos 24 alunos da Escola Básica de Sanguinhedo de Côta plantou ontem uma árvore num terreno junto
ao campo de futebol e o polidesportivo, numa acção promovida pelo estabelecimento de ensino e a Junta de
Freguesia local. Página 5
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Dia Mundial da Árvore ou da Floresta assinalado em Mangualde em parceria com o
Município de Nelas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

22/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb8699bb

Já está no terreno a parceria entre a Junta de Espinho (Mangualde) e a Junta de Freguesia de
Senhorim (Nelas), envolvendo as respetivas Câmaras Municipais de Mangualde e de Nelas, que visa a
melhoria e alargamento da rede viária (caminhos) florestal. São dois os caminhos que estão a ser
intervencionados, num total de cerca de 5 Kms, de Senhorim a Outeiro de Espinho e de Gandufe a
Fonte Alcaide.
Este trabalho significa mais proximidade e mais segurança das populações e dos seus bens. O
Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, sublinha o 'profundo agradecimento
aos proprietários dos terrenos por onde passam estas vias, sem eles não seria possível alargar e
melhorar os caminhos florestais. São um exemplo a seguir, o nosso muito obrigado.' Agradeceu ainda
'o empréstimo da máquina por parte da empresa Azurmáquinas, bem como todo o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de Nelas'.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Projeto de dinamização turística do património monumental na cidade de Mangualde
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Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, a cerimónia de assinatura dos
contratos de financiamento do Projeto de Dinamização Turística do Património Monumental na cidade
de Mangualde - Candidatura ao Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino,
na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior. Na cerimónia esteve presente Ana Mendes
Godinho, Secretária de Estado do Turismo, João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, José Tomás, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Filipe Silva, do
Turismo de Portugal, Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, e Ana Abrunhosa,
presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Este projeto visa a reabilitação da Igreja de Misericórdia, do Largo da Misericórdia, da Rua do Colégio
e ainda a criação do novo Centro Municipal de acolhimento ao visitante. Neste sentido, foi feita uma
visita às áreas de intervenção deste projeto, de modo a que a Ana Mendes Godinho e os demais
intervenientes verificassem no terreno as áreas a intervencionar.
Esta candidatura representa um investimento total superior a mais de meio milhão de euros.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Conferências + Igualdade em
S. Pedro do Sul

Uma das conferências com o tema “Como combater a violência, o que faz falta?”
Texto de Manuela Tavares - Investigadora
no CIEG e membro da direcção da UMAR

Mês de Março – mês
onde em todo o mundo
se comemoram as lutas
das mulheres pelos seus
direitos.

D

o século XVIII até aos
nossos dias foram muitas
as mulheres que ousaram
erguer a voz, reivindicar,
enfrentar instituições e
proclamar que a igualdade de direitos
entre mulheres e homens é uma questão
de direitos humanos e de justiça social.
A isto se chama feminismo, palavra mal
amada e tão mal interpretada, que faz
com que, ainda hoje, existam mulheres
que dizem defender os direitos das mulheres, mas que não são feministas.
Os feminismos são de várias correntes, cores e matizes e neles cabem todas

aquelas e todos aqueles que pensam ser
necessário continuar esta luta de séculos,
porque afinal, nem tudo está conquistado
e, mesmo quando os direitos existem nas
leis, nem sempre são aplicados.
A Câmara Municipal de S. Pedro do
Sul no âmbito do Projecto Cultural em
Rede 5 municípios, 5 culturas, 5 sentidos, em parceria com a UMAR – União
de Mulheres Alternativa e Resposta decidiram organizar a 17 e 18 de Março as
Conferências + Igualdade, no auditório o
Balneário Rainha D. Amélia nas Termas
de S. Pedro do Sul.
Na abertura das Conferências participaram a Senhora Secretária de Estado
da Cidadania e Igualdade de Género
Rosa Monteiro, a Vereadora Teresa
Sobrinho da Câmara Municipal de S.
Pedro do Sul, assim como o Presidente
da Câmara Municipal Vítor Figueiredo
e o Presidente da Assembleia Municipal
Vítor Barros.
De destacar na comunicação da senhora Secretária de Estado algumas
questões importantes para a região como
medidas de intervenção adaptadas aos

Da esquerda para a direita, Presidente da Câmara Municipal Vítor Figueiredo, Secretária de
Estado da Cidadania e Igualdade de Género Rosa Monteiro, Presidente da Assembleia Municipal
Vítor Barros e Vereadora da Câmara Municipal, Teresa Sobrinho

locais, porque “as políticas para a igualdade têm a ver com a vida concreta e não
são abstracções”. Referiu, ainda, que as
políticas de proximidade se conseguem
também com a ligação entre ONG e
autarquias, tratando-se mesmo de uma

“aliança estratégica”, realçando como
um bom exemplo a realização destas
conferências mediante a parceria entre
a Câmara Municipal e a UMAR.
Na primeira conferência sobre
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“Igualdade é Desenvolvimento”,
afir-
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mou-se que o desenvolvimento de um
país tem de ter em conta a igualdade
entre mulheres e homens, porque as assimetrias geradas com as desigualdades
são excludentes e minam a coesão social
e económica. Sobre este tema fez uma
comunicação Manuela Tavares, investigadora no CIEG, referindo-se também
à Agenda 2030 sobre Desenvolvimento
Sustentável lançada pelas Nações Unidas
em 2015. Cristina Amaro da Costa docente no Instituto Politécnico de Viseu,
destacou a sua experiência pessoal como
agrónoma, falando do papel das mulheres na agricultura e na protecção do
ambiente.
Outra das conferências “Como combater a violência, o que faz falta?”, contou com a participação de pessoas com
larga experiência nesta área, Ilda Afonso,
directora do Centro de Atendimento
a Mulheres Vítimas de Violência da
UMAR no Porto; Tatiana Mendes, psicóloga com tese de mestrado sobre violência sexual nas relações de intimidade
e, ainda, Manuela Antunes, professora
e ex-membro da CPCJ de Viseu. Ilda
Afonso com mais de uma década de experiência, no atendimento e acompanhamento a mulheres vítimas de violência,
mostrou como são precisas respostas
intermédias caso dos apartamentos de
autonomia, pois as mulheres não precisam de ir todas para casas de abrigo.
Destacando a experiência da UMAR
nesta área, procurou explicar que, para
além das respostas no dia-a-dia, a produção de conhecimento e o activismo são
fundamentais. Ao falar da violência sexual nas relações de intimidade, Tatiana
Mendes realçou que a maior parte das
mulheres não denunciam por vergonha,
medo e desconfiança no sistema judicial. Manuela Antunes, numa intervenção muito assertiva, afirmou que nascer
mulher é ainda uma carga brutal, que
as leis são boas, mas os passos para as
concretizar são ainda muito pequeninos.
Todas as intervenientes concluíram que
o que faz falta é a prevenção nas escolas
e que não há idade para começar a falar
destas coisas.
Sobre “Mulheres e Poder”, tema da
terceira conferência, o debate com Berta
Nunes, presidente da Câmara Municipal
de Alfandega da Fé, Margarida Azevedo,
empresária de hotelaria, Rita Ferro
Rodrigues destacada apresentadora de televisão e membro da Associação Capazes
e a reconhecida jornalista Sofia Branco,
presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi
extremamente interessante. Destacam-se
algumas das frases proferidas, como mensagens a reter: “Como feminista, passo os
dias a desconstruir os meus preconceitos”;
Ter poder é ter voz”; Todas as mulheres
com poder são consideradas mulheres perigosas” (Rita FR); “Já me senti discriminada tantas vezes, mas também aprendi a
resistir”; “Um exemplo vale mais que mil
palavras”; “Todos os homens têm interesse
em ser feministas” (Berta N); “Diferenças
salariais para trabalho igual no jornalismo são de 21%”; “É preciso que mulheres
treinem outras mulheres para falarem e
ganharem voz”; “É preciso formar novas
gerações” (Sofia B); “É importante dese-
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Em Rompecilha, foi possível constatar a riqueza dos saberes das mulheres da aldeia no Ciclo do Linho

ARS NOVA

17 mulheres e homens a ataram a cada árvore uma fita vermelha com o nome de cada mulher
assassinada

nhar o mundo laboral mais equilibrado,
ter uma cultura democrática que contribua
para as boas práticas, mas fazer diferente
dá muito trabalho”. (Margarida A).
Na última conferência, “Mulheres e
Artes” tivemos a participação da cantora Isabel Silvestre, da escritora Ekaterina
Malginova e da pintora Vanessa Chrystie.
Isabel Silvestre falou dos trabalhos e dos
cantares das mulheres de Manhouce, afirmando que o cantar tem a capacidade de
sublimar sentimentos, destacando, ainda,
que tudo o que conseguiu foi porque teve
a seu lado gente com grandes capacidades, como foi o caso do professor António
Alexandrino (director musical do grupo
ARS NOVA). Ekaterina Malginova atribuiu à avó o seu gosto pela literatura, começando a escrever em português e não
em russo, como seria normal dadas as suas
origens. “Na arte temos de reflectir o que
somos”, afirmou Vanessa Chrystie, assumindo que só se sentiu feminista, quando
teve de conciliar as tarefas da maternidade
com o trabalho no atelier. Interromper um
trabalho criativo, porque se têm que fa-

zer outras tarefas, como o jantar, é muito
penoso.
A actuação dos grupos “Vozes de
Manhouce”, ARS NOVA e “Adufeiras de
Idanha-a-Nova” trouxeram a estas conferências uma intervenção cultural de excelência. De referir, ainda, que colaboraram como moderadoras das conferências
Maria José Coelho, Vereadora da Câmara
Municipal de Mangualde, Cristina
Bandeira, Coordenadora do Projecto
CAMI, UMAR Viseu e Rosário Pestana,
Professora e Directora do Mestrado em
Música na Universidade de Aveiro.
No encerramento, a Vereadora Teresa
Sobrinho principal dinamizadora e organizadora destas conferências, referiu que
esta tinha sido a primeira edição e que no
próximo ano, novas conferências iriam
acontecer.
Contudo, as actividades deste fim-de-semana pela Igualdade em S. Pedro do
Sul, não se ficaram por aqui.
No domingo, 18 de março, na aldeia
de Rompecilha, foi possível constatar a
riqueza dos saberes das mulheres da al-

Adufeiras de Idanha-a-Nova

Vozes de Manhouce

deia no Ciclo do Linho a que se seguiu
um almoço em sua homenagem. De tarde,
aconteceu uma importante iniciativa que
tinha sido adiada, devido ao mau tempo:
A homenagem às mulheres assassinadas
por violência doméstica com 17 magnólias plantadas pela Câmara Municipal
com uma placa alusiva. “Por cada mulher caída, uma árvore erguida”, lema da
UMAR m 2017.
Foi de muita emoção ver 17 mulheres
e homens a atarem a cada árvore uma fita
vermelha com o nome de cada mulher que
foi assassinada. Página 210

ID: 74192024

22-03-2018

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 21,39 x 16,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

GAZETA
DA BEIRA

22 de março de 2018 JORNAL DE LAFÕES – S. PEDRO DO SUL • VOUZELA • OLIVEIRA DE FRADES • CASTRO DAIRE • SEVER DO VOUGA • VISEU
QUINZENÁRIO N.º 736
1,00 € (IVA incluído)
DIRETORA
Maria do Carmo Bica
SUB DIRETOR

Fernando Morgado

www.gazetadabeira.pt
gazetadabeira@sapo.pt
PRÓXIMA EDIÇÃO

12 de abril

São Pedro do Sul

p. 3

S. Pedro do Sul
candidata Vitela
e Cabrito às “7
Maravilhas à Mesa”

Vouzela

p. 7

Cambra e Carvalhal
de Vermilhas recebe
XIX Encontro Concelhio
de Cantares às Almas
Santas

Castro Daire

p. 9

Agentes da Proteção
Civil reúnem no
Município de Castro
Daire

Oliveira de Frades

Conferências + Igualdade
em S. Pedro do Sul

p. 12 / 13

Mulheres lutam pelo direito à água que é direito
à vida

p. 2

PUBLICIDADE

EmFoco

p. 4

Ação de
sensibilização sobre
o Ordenamento do
Território

Página 211

A212

Em Mangualde caminhos florestais estão a ser melhorados e alargados
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está no terreno a parceria entre a Junta de Espinho (Mangualde) e a Junta de Freguesia de Senhorim
(Nelas), envolvendo as respetivas Câmaras Municipais de Mangualde e de Nelas, que visa a melhoria e
alargamento da rede viária (caminhos) florestal. São dois os caminhos que estão a ser
intervencionados, num total de cerca de 5 Kms, de Senhorim a Outeiro de Espinho e de Gandufe a
Fonte Alcaide.
Este trabalho significa mais proximidade e mais segurança das populações e dos seus bens. O
Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, sublinha o 'profundo agradecimento
aos proprietários dos terrenos por onde passam estas vias, sem eles não seria possível alargar e
melhorar os caminhos florestais. São um exemplo a seguir, o nosso muito obrigado.' Agradecendo
ainda 'o empréstimo da máquina por parte da empresa Azurmáquinas, bem como todo o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de Nelas'.
Para assinalar o Dia Mundial da Árvore ou da Floresta, que se assinala hoje, dia 21 de março, o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, acompanhou no terreno os trabalhos de
limpeza do mato que as equipas da Câmara Municipal de Mangualde estão a desenvolver de acordo
com a nova lei de proteção das casas, pessoas e vias.
Ainda durante a manhã, João Azevedo, associou-se à iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde acompanhando a plantação de árvores autóctones, cedidas pela Câmara Municipal de
Mangualde, no Monte da Nossa Senhora do Castelo.
Gazeta Rural
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Costa e mais 20 membros do Governo em todo o país em ações de limpeza da
floresta
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo. Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da
floresta e prevenção de incêndios florestais, que é feita em parceria com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi anunciada por António Costa na semana passada, durante o último debate
quinzenal na Assembleia da República. Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e
mais 20 membros do seu executivo vão estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais. "Através
desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de
maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja
fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações", acrescenta-se na
nota emitida pelo executivo. No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com
envolvimento do exército e da Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São
Mamede (Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em
Torres Vedras, distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de
combustível na Estrada Nacional 361. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,
desloca-se à Mealhada (distrito de Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se
informar sobre ações de limpeza da mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos
propriedade de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro. A secretária de Estado da Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara Municipal de Mangualde (Viseu), o
secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das Lezírias em Santarém, e os
ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no Gerês (distrito
de Braga) e em Viseu. Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no
município de Terras de Bouro envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa
intervenção do Corpo Nacional dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de
uma ação das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares
dos 1600 que participam nesta iniciativa. Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita visita primeiro em Penela (Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia
revitalizada de Ferraria de São João - num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará presença na Lousã. Eduardo Cabrita segue depois para Constância e
Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros. A
ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo. Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel
Heitor, junta-se a uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha
(Leiria); o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da
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Peneda Gerês e o titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios
(Aveiro). O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra),
mais concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação. Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro
Meteorológico de Viseu. O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa
em iniciativas em Loulé e em Portalegre.
Lusa
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EXPOSIÇÕES
VISEU - Quinta da Cruz: Inauguração das novas exposições: coletiva ‘Dhey Triend to Bury us, but forgot we
are sesds’ de Vanessa Chrystie, John Gallo, Carlos No, Paulo Neves, Maia Horta e Johanne Grune-Yanoff, e a exposição ‘Construction Line’, sábado, dia 24 de março, às 16h30.
MANGUALDE - Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição itinerante ‘40 anos, 40 mulheres’,
promovida pela Rede de Jovens para a Igualdade, até 4 de
abril.
SÁTÃO - Casa da Cultura: Exposição ‘A Escrita e os
seus Artefactos’, integrada no ciclo de exposições do Agrupamento de Escolas de Sátão ‘Eu coleciono…tu colecionas…’, até 6 de abril.
TONDELA - Mercado Velho: Exposição coletiva de
artesanato. Tem 14 expositores do concelho com trabalhos
de cestaria, madeiras, linho, tanoaria, pintura, burel, barro negro e cruz e arraiolos, até 29 de março; Galeria da
ACERT; Inauguração da exposição de fotografia ‘Cinzas’
de Miguel Valle de Figueiredo, sábado, 24 de fevereiro às
21h. Depois dos incêndios, o olhar de um fotógrafo peran-
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te a devastação, um modo de não deixar que a memória se
perca, até 31 de março; Museu do Caramulo: Exposições
temporárias ‘Volkswagen: 80 Anos ao Serviço do Povo’ e
‘Bicicletas com História’.
OLIVEIRA DE FRADES - Museu Municipal: Exposição de artes plásticas ‘Animes’ de Filipa Negrão. De apenas
13 anos, Filipa Negrão, residente em Oliveira de Frades,
descobriu há três anos o talento para as artes plásticas, até
final de abril.
CINEMA
CLUBE DE VISEU - Auditório do IPDJ Viseu: Filme ‘A Partir de Uma História Verdadeira’ (Polanski, 2017),
terça-feira, 27 de março às 21h30.
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O primeiro-ministro vai estar presente, no sábado, em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
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Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
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âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Lusa
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Assinatura dos contratos de financiamento do Projeto de Dinamização Turística do Património
Monumental na cidade de Mangualde
Posted by: Sofia Pacheco
22 de Março de 2018
87 Views
Decorreu ao início da tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, a assinatura dos
contratos de financiamento do Projeto de Dinamização Turística do Património Monumental na cidade
de Mangualde - Candidatura ao Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino,
na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.
Perante uma sala bem composta , estiveram presentes a Secretária de Estado do Turismo,Ana Mendes
Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, José Tomás. Por parte do Turismo de Portugal, Filipe Silva, depois Pedro
Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, e Ana Abrunhosa, Presidente da CCDRC.
Este projeto visa a reabilitação da Igreja de Misericórdia, do Largo da Misericórdia, da Rua do Colégio
e ainda a criação do novo Centro Municipal de acolhimento ao visitante. Neste sentido, foi feita uma
visita às áreas de intervenção deste projeto, de modo que, Ana Mendes Godinho e os demais parceiros
verificassem no terreno as áreas a intervencionar.
Este projeto representa um investimento total superior a mais de meio milhão de euros.
22 de Março de 2018
Sofia Pacheco

Página 220

A221

Projeto de Dinamização Turística do Património Monumental na cidade de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/03/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

Sofia Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28219

Projeto de Dinamização Turística do Património Monumental na cidade de Mangualde
Posted by: Sofia Pacheco
22 de Março de 2018
26 Views
Realiza-se esta quinta-feira, dia 22 de março, a cerimónia da assinatura dos contratos de
financiamento do Projeto de Dinamização Turística do Património Monumental na cidade de Mangualde
- Candidatura ao Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino, na Linha de
Apoio à Valorização Turística do Interior, para reabilitação da Igreja de Misericórdia, Largo da
Misericórdia, Rua do Colégio e criação do novo Centro Municipal de acolhimento ao visitante, entre a
Câmara Municipal de Mangualde e a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
O momento, que decorrerá pelas 12h45, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, contará com a
presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, José Tomás, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
22 de Março de 2018
Sofia Pacheco
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
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Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Recomendados para si
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João -
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num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Março 22, 2018
Notícias de Coimbra
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Marcelo também se junta à iniciativa que é feita em parceria com a associação nacional de municípios.
Foto

Daniel Rocha
O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em acções de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em acções que cobrem "distritos de norte a sul do país". Além de acções no terreno para limpeza
de mato, nesta jornada de sábado serão também apresentados planos e projectos no âmbito da
estratégia para a prevenção de fogos florestais. "Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar
que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de Maio. A limpeza dos matos constitui um
passo fundamental para termos uma floresta mais resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma
floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja fonte de rendimento para as
populações, e de fixação de emprego das populações", acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa acção de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes
no estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa acção da Câmara de
Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das Lezírias em
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Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no
Gerês (distrito de Braga) e em Viseu. Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes
estarão no município de Terras de Bouro envolvidos em acções para a conservação de habitats
naturais e numa intervenção do Corpo Nacional dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no
acompanhamento de uma acção das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com
envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta iniciativa.

PSD queria Costa na mata de Monsanto

Fora da agenda do primeiro-ministro, em matéria de limpeza de matos, fica a mata de Monsanto, que,
há uma semana, levou a bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa a pedir a António Costa,
a Ferro Rodrigues - o presidente da Assembleia da República foi entretanto operado e está em
convalescência - e aos deputados do PS para limparem "a grande reserva ambiental" da capital. Os
sociais-democratas pretenderem assim criticar a gestão socialista da Câmara de Lisboa. O PSD de
Lisboa defende que a acção de limpeza das florestas deve começar por Monsanto, que o "executivo de
[Fernando] Medina não acautelou na sequência do grande esforço nacional". "A Câmara Municipal de
Lisboa nada fez até hoje, deixando Monsanto sem limpeza dos seus corredores de segurança,
ameaçando a vida dos lisboetas, afirma o PSD em comunicado, acusando ainda a autarquia de "não
informar a população da cidade sobre os impactos que o novo quadro legislativo pode ter sobre
Monsanto".
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã. Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a acções de
limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa acção de limpeza na área do
Estabelecimento Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais
para reclusos, enquanto o titular da pasta da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de
Santa Luzia, em Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma acção de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro). O ministro
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais concretamente no
Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde contactará com
doentes em reabilitação.
Nesta acção, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da
pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu. O ministro da
Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé e em
Portalegre.
Lusa
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
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Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação. Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro
Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Lusa
22.03.2018 19h26
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Serão ainda apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos
florestais
O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
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Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
19:52
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo. Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da
floresta e prevenção de incêndios florestais, que é feita em parceria com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi anunciada por António Costa na semana passada, durante o último debate
quinzenal na Assembleia da República. Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e
mais 20 membros do seu executivo vão estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais. "Através
desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de
maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja
fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações", acrescenta-se na
nota emitida pelo executivo. No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com
envolvimento do exército e da Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São
Mamede (Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em
Torres Vedras, distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de
combustível na Estrada Nacional 361. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,
desloca-se à Mealhada (distrito de Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se
informar sobre ações de limpeza da mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos
propriedade de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro. A secretária de Estado da Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara Municipal de Mangualde (Viseu), o
secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das Lezírias em Santarém, e os
ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no Gerês (distrito
de Braga) e em Viseu. Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no
município de Terras de Bouro envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa
intervenção do Corpo Nacional dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de
uma ação das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares
dos 1600 que participam nesta iniciativa. Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita visita primeiro em Penela (Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia
revitalizada de Ferraria de São João - num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará presença na Lousã. Eduardo Cabrita segue depois para Constância e
Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros. A
ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo. Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel
Heitor, junta-se a uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha
(Leiria); o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da
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Peneda Gerês e o titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios
(Aveiro). O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra),
mais concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação. Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro
Meteorológico de Viseu. O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa
em iniciativas em Loulé e em Portalegre.
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Ações de limpeza da floresta decorrem em Loulé, Portalegre e Torres Vedras
O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
PUB
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.

Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
Sábado a limpar
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
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envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem distritos de norte a sul do país.
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações,
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
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iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
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AFOTODO LEITOR E A SUA LEGENDA
Bombeiras.

A Câmara Municipal de Mangualde prestou
homenagem
a meia centena
de bombeiras
voluntárias
do concelho
pela coragem
e pelos serviços
prestados
à população.
S. MONTEIRO
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou esta sexta-feira em Mangualde que não vai
reabrir candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a
tutela está disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
Por Lusa
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O ministro da Agricultura garantiu que não vai reabrir candidaturas para os agricultores afetados pelos
incêndios de outubro
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje em Mangualde que não vai reabrir
candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a tutela está
disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
23.03.2018
Dinheiro Vivo/Lusa
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Governo participa
amanhã em acções
de limpeza de matas
Prevenção de fogos Jornada nacional de mobilização
traz vários ministros à região Centro
D,R,

O primeiro-ministro vai estar
presente amanhã em acções de
limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras,
numa jornada nacional em que
também participam o Presidente da República e mais 20
membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
florestais, que é feita em parceria
com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi
anunciada por António Costa
na semana passada, durante o
último debate quinzenal na Assembleia da República.
O Governo informou que o
primeiro-ministro e mais 20
membros do seu executivo vão
estar em acções que cobrem
«distritos de norte a sul do país».
Além de acções no terreno para
limpeza de mato, nesta jornada
de sábado serão também apresentados planos e projectos no
âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
«Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o
trabalho de limpeza de terrenos
decorrerá até 31 de Maio. A limpeza dos matos constitui um
passo fundamental para termos
uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio,
uma floresta que contribua para
a vitalidade do mundo rural, que
seja fonte de rendimento para

Limpeza da floresta necessária para prevenir os incêndios

as populações, e de fixação de
emprego das populações», diz
o comunicado do executivo.
Na região Centro, neste âmbito, vão estar o ministro dos
Negócios Estrangeiros,Augusto
Santos Silva, que se desloca à
Mealhada, para se informar no
Gabinete deApoio ao Emigrante
sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município; a secretária de Estado da
Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, que participa numa
acção da Câmara de Mangualde; os ministros da Defesa,
Azeredo Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,
que acompanham em Viseu
uma acção das ForçasArmadas
no âmbito da limpeza da floresta; o ministro daAdministração Interna, Eduardo Cabrita,

que visita em Penela o Centro
de Competências Geoespaciais
e a aldeia revitalizada de Ferraria
de São João, juntamente com o
ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará
presença na Lousã; o ministro
da Ciência, Manuel Heitor, que
se junta a uma acção de estudantes da Escola SuperiorArtes
e Design das Caldas da Rainha;
o ministro da Segurança Social,
Vieira da Silva, que se desloca a
Entre-os Rios; o ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que estará no Centro de
Medicina Física e Reabilitação
Rovisco Pais, na Tocha; o ministro da Economia, Caldeira
Cabral, que visita Pombal; e a
ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que se desloca ao Centro
Meteorológico de Viseu.|
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Governo participa
amanhã em acções
de limpeza de matas
Prevenção de fogos Jornada nacional de mobilização
traz vários ministros à região Centro
D,R,

O primeiro-ministro vai estar
presente amanhã em acções de
limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras,
numa jornada nacional em que
também participam o Presidente da República e mais 20
membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
florestais, que é feita em parceria
com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi
anunciada por António Costa
na semana passada, durante o
último debate quinzenal na Assembleia da República.
O Governo informou que o
primeiro-ministro e mais 20
membros do seu executivo vão
estar em acções que cobrem
«distritos de norte a sul do país».
Além de acções no terreno para
limpeza de mato, nesta jornada
de sábado serão também apresentados planos e projectos no
âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
«Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o
trabalho de limpeza de terrenos
decorrerá até 31 de Maio. A limpeza dos matos constitui um
passo fundamental para termos
uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio,
uma floresta que contribua para
a vitalidade do mundo rural, que
seja fonte de rendimento para

Limpeza da floresta necessária para prevenir os incêndios

as populações, e de fixação de
emprego das populações», diz
o comunicado do executivo.
Na região Centro, neste âmbito, vão estar o ministro dos
Negócios Estrangeiros,Augusto
Santos Silva, que se desloca à
Mealhada, para se informar no
Gabinete deApoio ao Emigrante
sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município; a secretária de Estado da
Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, que participa numa
acção da Câmara de Mangualde; os ministros da Defesa,
Azeredo Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,
que acompanham em Viseu
uma acção das ForçasArmadas
no âmbito da limpeza da floresta; o ministro daAdministração Interna, Eduardo Cabrita,

que visita em Penela o Centro
de Competências Geoespaciais
e a aldeia revitalizada de Ferraria
de São João, juntamente com o
ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará
presença na Lousã; o ministro
da Ciência, Manuel Heitor, que
se junta a uma acção de estudantes da Escola SuperiorArtes
e Design das Caldas da Rainha;
o ministro da Segurança Social,
Vieira da Silva, que se desloca a
Entre-os Rios; o ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que estará no Centro de
Medicina Física e Reabilitação
Rovisco Pais, na Tocha; o ministro da Economia, Caldeira
Cabral, que visita Pombal; e a
ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que se desloca ao Centro
Meteorológico de Viseu.|

Página 242

A243

ID: 74185547

23-03-2018

Meio: Imprensa

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,16 x 29,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Região de Dão Lafões
quer afirmar-se
pela diferença
Projectos Secretária de Estado do Turismo esteve ontem
em São Pedro do Sul e Mangualde para celebrar protocolos
no âmbito do programa Valorizar

Périplo começou em S. Pedro do Sul, cidade onde vão ser investidos 10 milhões de euros

Eduarda Macário
Cinco projectos e um investimento na ordem dos 10 milhões de euros vão marcar os
próximos tempos no concelho
de S. Pedro do Sul. Com as candidaturas aprovadas no âmbito do programa Valorizar, estes projectos visam requalificar
a oferta turística do município,
em particular no sector das termas. Numa cerimónia presidida pela secretária de Estado
do Turismo, que ontem visitou
o município, assim como o de
Mangualde, o presidente da
Câmara Municipal sampedrense começou por apontar
a importância da água para
este município.
«A água é um dos elementos
importantes do concelho, e por
isso a Câmara Municipal está
a levar a cabo uma grande obra
com a construção de uma
nova ETAR que visa aumentar
a cobertura da rede de saneamento no concelho e limpar o
Rio Vouga que é um ícone das
nossas termas», afirmou Vítor
Figueiredo, aproveitando para
sublinhar a importância dos
novos projectos que visam
contribuir para a requalificação de espaços e melhoria das
respostas ao nível turístico.

Reconhecendo que os projectos do município e candidatados a linhas de apoio e sistemas de incentivo na área do
turismo reflectem investimentos importantes no concelho,
o autarca reconheceu que o turismo «é a força que move a
economia local, uma vez que
o concelho tem uma forte dinâmica turística, quer por
causa do termalismo, quer devido à sua envolvente natural
como as serras, os rios e as aldeias típicas».
Já a secretária de Estado do
Turismo, Ana Mendes Godinho, definiu S. Pedro do Sul
como «um exemplo fantástico
de como as termas podem ajudar a desenvolver um concelho». «É bom vir ao terreno e
ver o que está a acontecer, apesar das tragédias que nos abalaram a todos», destacou.
Mangualde quer ser
concelho de vanguarda
Já em Mangualde, foram assinados contratos de financiamento relativos ao projecto de
reabilitação da Igreja da Misericórdia , Rua dos Clérigos e
ainda à criação do novo Centro
Municipal de Acolhimento ao
visitante, que permitirá o arranque de um conjunto de

obras que visam requalificar
um espaço patrimonial muito
importante no concelho de
Mangualde.
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, sublinhou o importante papel de
alguns intervenientes na afirmação deste território, como é
o caso de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de
Portugal, e Ana Abrunhosa,
presidente da CCDR Centro,
que têm estado nos bons e nos
maus momentos, os próprios

Secretária de Estado
do Turismo prefere
falar em “centro” da
Península Ibérica
em vez de Interior
Bombeiros Voluntários de
Mangualde e a secretária de
Estado do Turismo que, sendo
a primeira vez que está em
Mangualde, «tem olhado para
este território de uma forma
muito carinhosa».
Com uma palavra de reconhecimento aos investidores
que põem o território a mexer,
também a secretária de Estado
do Turismo se mostrou «deslumbrada» com o espaço que
visitou e que agora vai ser intervencionado. |
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Governo participa
amanhã em acções
de limpeza de matas
Prevenção de fogos Jornada nacional de mobilização
traz vários ministros à região Centro
D,R,

O primeiro-ministro vai estar
presente amanhã em acções de
limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras,
numa jornada nacional em que
também participam o Presidente da República e mais 20
membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
florestais, que é feita em parceria
com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi
anunciada por António Costa
na semana passada, durante o
último debate quinzenal na Assembleia da República.
O Governo informou que o
primeiro-ministro e mais 20
membros do seu executivo vão
estar em acções que cobrem
«distritos de norte a sul do país».
Além de acções no terreno para
limpeza de mato, nesta jornada
de sábado serão também apresentados planos e projectos no
âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
«Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o
trabalho de limpeza de terrenos
decorrerá até 31 de Maio. A limpeza dos matos constitui um
passo fundamental para termos
uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio,
uma floresta que contribua para
a vitalidade do mundo rural, que
seja fonte de rendimento para

Limpeza da floresta necessária para prevenir os incêndios

as populações, e de fixação de
emprego das populações», diz
o comunicado do executivo.
Na região Centro, neste âmbito, vão estar o ministro dos
Negócios Estrangeiros,Augusto
Santos Silva, que se desloca à
Mealhada, para se informar no
Gabinete deApoio ao Emigrante
sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município; a secretária de Estado da
Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, que participa numa
acção da Câmara de Mangualde; os ministros da Defesa,
Azeredo Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,
que acompanham em Viseu
uma acção das ForçasArmadas
no âmbito da limpeza da floresta; o ministro daAdministração Interna, Eduardo Cabrita,

que visita em Penela o Centro
de Competências Geoespaciais
e a aldeia revitalizada de Ferraria
de São João, juntamente com o
ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará
presença na Lousã; o ministro
da Ciência, Manuel Heitor, que
se junta a uma acção de estudantes da Escola SuperiorArtes
e Design das Caldas da Rainha;
o ministro da Segurança Social,
Vieira da Silva, que se desloca a
Entre-os Rios; o ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que estará no Centro de
Medicina Física e Reabilitação
Rovisco Pais, na Tocha; o ministro da Economia, Caldeira
Cabral, que visita Pombal; e a
ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que se desloca ao Centro
Meteorológico de Viseu.|
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje em Mangualde que não vai reabrir
candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a tutela está
disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
Lusa
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Governo participa
amanhã em acções
de limpeza de matas
Prevenção de fogos Jornada nacional de mobilização
traz vários ministros à região Centro
D,R,

O primeiro-ministro vai estar
presente amanhã em acções de
limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras,
numa jornada nacional em que
também participam o Presidente da República e mais 20
membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
florestais, que é feita em parceria
com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, foi
anunciada por António Costa
na semana passada, durante o
último debate quinzenal na Assembleia da República.
O Governo informou que o
primeiro-ministro e mais 20
membros do seu executivo vão
estar em acções que cobrem
«distritos de norte a sul do país».
Além de acções no terreno para
limpeza de mato, nesta jornada
de sábado serão também apresentados planos e projectos no
âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
«Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o
trabalho de limpeza de terrenos
decorrerá até 31 de Maio. A limpeza dos matos constitui um
passo fundamental para termos
uma floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio,
uma floresta que contribua para
a vitalidade do mundo rural, que
seja fonte de rendimento para

Limpeza da floresta necessária para prevenir os incêndios

as populações, e de fixação de
emprego das populações», diz
o comunicado do executivo.
Na região Centro, neste âmbito, vão estar o ministro dos
Negócios Estrangeiros,Augusto
Santos Silva, que se desloca à
Mealhada, para se informar no
Gabinete deApoio ao Emigrante
sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município; a secretária de Estado da
Cidadania e Igualdade, Rosa
Monteiro, que participa numa
acção da Câmara de Mangualde; os ministros da Defesa,
Azeredo Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,
que acompanham em Viseu
uma acção das ForçasArmadas
no âmbito da limpeza da floresta; o ministro daAdministração Interna, Eduardo Cabrita,

que visita em Penela o Centro
de Competências Geoespaciais
e a aldeia revitalizada de Ferraria
de São João, juntamente com o
ministro Adjunto, Pedro Siza
Vieira, que também marcará
presença na Lousã; o ministro
da Ciência, Manuel Heitor, que
se junta a uma acção de estudantes da Escola SuperiorArtes
e Design das Caldas da Rainha;
o ministro da Segurança Social,
Vieira da Silva, que se desloca a
Entre-os Rios; o ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que estará no Centro de
Medicina Física e Reabilitação
Rovisco Pais, na Tocha; o ministro da Economia, Caldeira
Cabral, que visita Pombal; e a
ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que se desloca ao Centro
Meteorológico de Viseu.|
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“Mangualde cria condições para ser
um concelho de vanguarda”
Investimento Candidatura conjunta da Câmara e Misericórdia vai permitir à população e aos visitantes usifruírem de espaços únicos. Projecto representa um investimento de mais de 500 mil euros
DR

Eduarda Macário
A assinatura, ontem, dos contratos de financiamento ao
projecto de reabilitação da
Igreja da Misericórdia , Rua dos
Clérigos e ainda a criação do
novo Centro Municipal de Acolhimento ao visitante permite
o arranque de um conjunto de
obras que visam requalificar
um espaço patrimonial muito
importante no concelho de
Mangualde. Palavras do provedor as Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
Com um investimento que
ultrapassa o meio milhão de
euros, esta candidatura integra
um plano mais alargado da
Santa Casa com vista a que “as
pessoas vivam melhor”. E é
isso que o Município de Mangualde quer para as pessoas do
seu concelho e que o seu presidente de Câmara sonha.
João Azevedo sublinhou o
importante papel de alguns intervenientes na afirmação
deste território, como é o caso
de Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portugal, de Ana Abrunhosa, presi-

Assinatura dos contratos garante o arranque definitivo da obra

dente da CCDR Centro, os
Bombeiros Voluntários de
Mangualde e a secretária de
Estado do Turismo que, sendo
a primeira vez que está em
Mangualde, “tem olhado para
este território de uma forma
muito carinhosa”. “Podíamos
esperar só pelo PONacional ou
só pelo PORegional, mas estamos hoje a assinar Orçamento
de Estado”, afirmou o autarca,
explicando que “este Governo
dotou o OE para poder investir

no território”.
Recusando-se a ter a eterna
conversa do Calimero, daquele
que diz que está tudo mal e que
o interior é uma grande infelicidade, João Azevedo garantiu
que “estamos num território
de esperança, de futuro, de
qualidade de vida acima da
média com condições de excepção para receber mais
gente”. Como? “Fazendo investimentos públicos e privados
que convençam aqueles que

estão longe de que este território é muito melhor do que
alguns espaços do nosso país”,
responde João Azevedo apontando um conjunto de razões
como as questões de segurança, de lazer, de recreio, da
rede social, da rede de educação e, claro, do turismo”.
Garantindo que se trata de
um território de oportunidades
e de futuro, o autarca prometeu deixar o município muito
melhor do que o encontrou. E

os factos estão aí para lhe dar
razão. “Mangualde tem hoje
uma taxa de desemprego baixíssima, tem muito emprego
embora precise de emprego
mais qualificado”, reconheceu,
divulgando que nos próximos
meses o concelho vai ter aproximadamente entre os sectores têxtil, automóvel e formativo, cerca de 500 oportunidades novas para pessoas de
Mangualde e da região.
Por tudo isso, o turismo encaixa como uma nova oportunidade. “E foi aqui que encaixou a relação entre a Câmara e a Santa Casa com a preparação desta candidatura ao
programa Valorizar que “debita
em Mangualde mais de 500
mil euros”, financiada a 90 por
cento a fundo perdido. Uma
aposta que se integra, também,
na criação de outros pólos –
entre o privado e o público –
seja no património, na gastronomia com o pastel de feijão,
os frutos vermelhos, o vinho
do Dão ou na nova fileira do
leite e do queijo.
Por fim, João Azevedo defende que o concelho precisa

de mais hotéis, mais alojamentos. Um desafio lançado aos
proprietários locais.
Com uma palavra de reconhecimento aos investidores
que põem o território a mexer,
também a secretária de Estado
do Turismo se mostrou “deslumbrada” com o espaço que
visitou e que agora vai ser intervencionado.
Recusando a expressão, interior, e optando pelo “centro
da Península Ibérica” virado
para um mercado de 60 milhões, Ana Mendes Godinho
defende que o trabalho tem
sido desenvolvido no sentido
de inverter o caminho da litorização mostrando que nestes
territórios existem produtos
únicos, existe qualidade de
vida, existe autenticidade,
existe património, existe a capacidade de bem receber. E foi
com base nessa descoberta
que o programa Valorizar começou com 10 milhões em
2017 e hoje já atinge os 60 milhões. “Porque há nestes territórios uma capacidade e uma
dinâmica muito forte”, concluiu. |
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VISEU VAI INVESTIR
MAIS DE 1,3 MILHÕES
NA SEGURANÇA
ANDRÉ ANTUNES PEREIRA

Aurora Cunha é madrinhal
da meia maratona

Os três atropleamentos mortais na
passada semana na
cidade trouxeram
novamente a questão
da segurança à ordem
do dia. Almeida
Henriques lembrou as
melhorias realizadas
ao longo dos últimos
anos Página 2

Município
sensibiliza crianças
para uso da água
Na ETAR Viseu Sul | P2

Sede da Orquestra
Filarmónica
Portuguesa em Viseu
Antigo Governo Civil | P20

The Legendary
Tigerman no ACERT
Hoje em Tondela | P7

Primeiro festival de
Capão e da Polarda
Oliveira de Frades | P10

Académico quer
recuperar terreno
aos adversários
Domingo | P13

2.ª Meia Maratona Ecoposta do Dão, apresentada ontem em Tondela, corre-se a 15 de Abril Página 12

10 milhões de euros
revolucionam turismo
em S. Pedro do Sul

Requalificação da Igreja
da Misericórida integra
apostas em Mangualde

Hora muda
este fim-de-semana
Na madrugada de domingo, os
relógios adiantam uma hora.
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São cino os projectos aprovados e
financiados no âmbito do Programa Valorizar
que permitem requalificar espaços e criar
condições para cativar mais turistas Página 8

Mais de 500 mil euros vão ser investidos na
requalificação de espaços públicos envolventes do monumento que passará a ter um centro de acolhimento aos turistas Página 9
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"Mangualde cria condições para ser um concelho de vanguarda"
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A assinatura, ontem, dos contratos de financiamento ao projecto de reabilitação da Igreja da
Misericórdia , Rua dos Clérigos e ainda a criação do novo Centro Municipal de Acolhimento ao visitante
permite o arranque de um conjunto de obras que visam requalificar um espaço patrimonial muito
importante no concelho de Mangualde. Palavras do provedor as Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde.
Com um investimento que ultrapassa o meio milhão de euros, esta candidatura integra um plano mais
alargado da Santa Casa com vista a que "as pessoas vivam melhor".
Leia a notícia completa na edição em papel.
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IN O QUE É MAIS PROCURADO NAS PESQUISAS ONLINE

Praia em Mangualde.
Universidade e Politécnico
em Moimenta da Beira
VISEU-NACIONAL
PARA VIVER

2018
2017

VISEU-CENTRO
PARA TURISMO

liARA VIVER

;‘if

8°

26°

17°

100

30°

15.

2018
2017

PARA TURISMO

2°

ATRAVÉS DA RECOLHA DE DADOS ESTATISTICOS, DE PESQUISAS E DESEMPENHOS ONLINE,
ESTUDO DÁ A CONHECER AS MARCAS/PRODUTOS PELOS QUAIS SÃO MAIS PESQUISADOS OS
MUNICIPIOS. RANKING INDICA TAMBÉM QUAIS OS MELHORES CONCELHOS PARA VIVER, PARA
VISITAR E PARA FAZER NEGÓCIOS
raia foi a pesquisa online que
mais se fez relativamente ao
município de Mangualde. De
acordo com o ranking Portugal City
Brand, esta é a marca da cidade que

p

está no Interior de Portugal. A praia
artificial que existe em Mangualde
desde 2011 está no topo das pesquisas.
Mas, no distrito de Viseu, os tópicos
mais pesquisados foram os "pontos

de interesse". Do mundo virtual para
o mundo real, o que as pessoas mais
procuraram foi o que ver em Sernancelhe, Tabuaço, Lamego, Castro
Daire e Santa Comba Dão. Penedono
e Penalva do Castelo surgem como
os municípios onde se pesquisa mais
pelo Património Histórico. Cinfàes e
Armamar lideram nas pesquisas por
turismo rural e sustentável.
Em Viseu e S. Pedro do Sul, as cidades
que estão melhor classificadas na categoria de atração turística, as pesquisas
online que mais se fazem é sobre as atividades de lazer que estão disponíveis.
Quem procura pela natureza, fá-lo
mais nos municípios de Vila Nova de
Paiva e Sátão.
Para comer, as pesquisas por restaurantes tiveram uma maior procura em
Nelas e Oliveira de Frades. Em Vouzela, é o campismo a palavra "rainha"
das informações.
Tondela lidera na procura pelo emprego e em Resende "viver" está no topo
das procuras.
Pesquisas relacionadas com saúde e segurança aparecem em primeiro lugar
nos municípios de Tarouca e Carregai
do Sal. S. João da Pesqueira, no Douro,
lidera nas pesquisa de visitar e turismo,
e Aguiar da Beira nos alojamentos.
Em Moimenta da Beira, curiosamente,
no topo das palavras mais pesquisadas
no mundo virtual estão as universidades e politécnicos... No município
existem apenas escolas até ao 12.° ano.
O estudo apresentado pela consultora
Bloon Consulting avalia o desempenho e a eficácia dos diversos municípios na captação de investidores,
turistas e novos residentes.

4°
4°

6°
80

RANKING NACIONAL
GERAL
(em lugares)

Viseu

19

Lamego

86

Mangualde

108

Tondela

131

S. Pedro do Sul

133

Nelas

157

Vouzela

171

Resende

177
185

Mortágua

. 1> 204

Oliveira de Frades

208

Carregai do Sal
Castro Daire

,.-t> 214
238

Santa Comba Dão

239

Cinfães
Moimenta da Beira

..«+ 252

Armamar

255

Tarouca

266

Aguiar da Beira

272
276

Tabuaço
Sátão

wie0 279

Sernancelhe

~, 285
290

Penedono

ma* 293

Vila Nova da Paiva
Penalva do Castelo
S. João da Pesqueira

294
'NEP 297

Quem procura pela
natureza, fá-lo mais
nos municípios de Vila
Nova de Paiva e Sátão
Continua na página seguinte
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Lamego e S. Pedro do Sul são municípios
"amigos" do turismo
A cidade de Mangualde, excluindo Viseu
enquanto capital do distrito, é a melhor
cidade para os negócios, segundo o ranking
Portugal City Branding. A norte do distrito,
e retirando Lamego enquanto cidade "capital" daquela região, é Armarnar que lidera
a melhor posição no que diz respeito a esta
categoria. Mangualde é também um dos
municípios que aparece melhor classificado
no que se refere à atração de pessoas para
viver. No distrito, e novamente sem contar
com Viseu, é esta cidade, a par com Lamego,
que o estudo da consultora Bloom Consulting
coloca nos lugares cimeiros.

Na categoria que avalia a "marca" turismo,
a seguir a Viseu e Lamego, aparece S. Pedro do Sul como a cidade "mais visitada".
O município é um dos mais procurados,
pelas suas águas termais. Nelas e Tondela
seguem-se na lista, uma vez mais tendo
em conta apenas os municípios da região
de Viseu.
Comparativamente ao ano passado, e tendo
em conta a posição dos concelhos da distrito
de Viseu no ranking nacional, verificou-se
uma descida na avaliação geral dos municípios de Castro Daire, S. Pedro do Sul e
Tabuaço e uma subida de Carregai do Sal.

POSIÇÃO NOS
RANKINGS REGIONAIS*

Para visitar
Lamego 18.2
S. Pedro do Sul —19.º
Nelas — 43.2
Para viver
Lamego — 35.2
Mangualde — 36.2
Tondela — 42.2
P

fazer negócto£

Mangualde m 32
Tondela.
Lamego 4
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Fri, 23 Mar 2018 14:50:20 +0100
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje em Mangualde que não vai reabrir
candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a tutela está
disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
Recomendados para si
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O primeiro-ministro vai estar presente, no dia 24 de março, em ações de limpeza da floresta em
Loulé, Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
A jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais, que
é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por António
Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada do dia 24 de março serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
Limpeza de norte a sul de Portugal
Amanhã, 24 de março, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do
exército e da Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede
(Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras,
distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na
Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
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envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Foto em destaque ©Lusa
23-Mar-2018
SEEdesign
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje em Mangualde que não vai reabrir
candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a tutela está
disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
2018-03-23

Página 256

A257

Ministério disponível para apreciar reclamações de agricultores afetados pelos
incêndios

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

23/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fcc5077f

Cerca de 20% já foram atendidas.
Por Correio da Manhã
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou esta sexta-feira em Mangualde que não vai
reabrir candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a
tutela está disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afetada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
14:02
CM
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O ministro da Agricultura afirmou que não vai reabrir candidaturas para os agricultores afectados
pelos incêndios de Outubro.
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou esta sexta-feira em Mangualde que não vai
reabrir candidaturas para os agricultores afectados pelos incêndios de Outubro, mas garantiu que a
tutela está disponível para apreciar reclamações.
"Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo [do IRS] esperar para que as pessoas
entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre esteve é a reclamação", asseverou
Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos contratos para a criação e
ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde, distrito de Viseu.
Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado, apresentou a
sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorrecto ou há um motivo que seja
claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas reclamações".
Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas reclamações e parte
das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas.
"Se algum agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem
uma justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se
houver razão, elas serão conferidas", vincou.
O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as candidaturas abertas "até alguém
que acha que não pôde apresentá-las" o fazer.
Capoulas Santos chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter
sido um "procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e
organizações de agricultores.
"Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área afectada", frisou,
referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não existe".
13:53
Lusa

Página 258

A259

Incêndios: Ministério está disponível para apreciar reclamações de agricultores

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

23/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6de06563
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O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje em Mangualde que não vai reabrir
candidaturas para os agricultores afetados pelos incêndios de outubro, mas garantiu que a tutela está
disponível para apreciar reclamações. "Quando um contribuinte está hospitalizado, é comum o prazo
[do IRS] esperar para que as pessoas entreguem a declaração? Aquilo que está em aberto e sempre
esteve é a reclamação", asseverou Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após a assinatura dos
contratos para a criação e ampliação de 26 parques de madeira queimada, na Câmara de Mangualde,
distrito de Viseu. Segundo o ministro, "se houve algum agricultor que, por qualquer motivo justificado,
apresentou a sua candidatura e ela não foi considerada, ou há um valor incorreto ou há um motivo
que seja claramente impeditivo dessa candidatura", a tutela está disponível "para apreciar essas
reclamações". Capoulas Santos sublinhou, no entanto, que a tutela tem recebido "muito poucas
reclamações e parte das reclamações" recebidas - cerca de 20% - foram já atendidas. "Se algum
agricultor, tendo tido o prazo de se candidatar o fez ou o fez de forma deficiente ou tem uma
justificação que possa apresentar, estamos disponíveis para apreciar essas reclamações. Se houver
razão, elas serão conferidas", vincou. O ministro da Agricultura considerou que não faria sentido ter as
candidaturas abertas "até alguém que acha que não pôde apresentá-las" o fazer. Capoulas Santos
chamou a atenção para o facto de o aviso ter estado aberto "24 horas por dia" e ter sido um
"procedimento que demorava cinco minutos a preencher", e que envolveu freguesias e organizações
de agricultores. "Candidataram-se quase todos os agricultores que estão recenseados na área
afetada", frisou, referindo que se está a fazer à volta desse tema "um caso que verdadeiramente não
existe".
Lusa
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé (Ameixial), depois na serra de São Mamede
(Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras,
distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na
Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
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(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Por: Lusa
22/03/2018
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O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, promoveu hoje,
23 de Março, a constituição formal, em Mangualde, de 26 Parques de Recepção e Armazenamento de
Madeira afectada pelos incêndios.
A cerimónia, presidida pelo ministro, teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.
A assinatura dos termos de aceitação para a criação dos parques surge na sequência das candidaturas
apresentadas pelo município de Vila de Rei e por um consórcio de 25 empresas, liderado pela AIMMP Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal.
1 milhão de toneladas de madeira queimada
Situados essencialmente no Norte e Centro do País, estes parques vão recepcionar cerca de um milhão
de toneladas de madeira queimada, entre madeira de serração e madeira de trituração.
O parqueamento da madeira envolve um apoio de cerca de 4 milhões de euros do Fundo Florestal
Permanente, no âmbito de um conjunto de medidas anunciadas anteriormente pelo Governo e resulta
de um processo negocial em que "foram envolvidos os municípios, a produção, a indústria e os
prestadores de serviços florestais", salienta uma nota do Ministério da Agricultura.
4 euros por tonelada
Recorde-se que o Governo decidiu atribuir um apoio aos produtores florestais um subsídio de 4 euros
por tonelada de madeira e de 3 euros por tonelada de madeira aos parqueadores de madeira de
serração para os parques secos e de 3,5 euros por tonelada para os parques regados.
Para a madeira de trituração o apoio aos parqueadores é de 1,5 euros por tonelada de madeira
parqueada.
Preço mínimo
A concessão deste apoio pressupõe, no entanto, a verificação de um preço mínimo de aquisição da
madeira (em pé no povoamento) aos produtores de 25 euros por tonelada para a madeira de
serração, e de 10 euros por tonelada para a madeira de trituração.
Para além destes apoios, o Governo disponibilizou também duas linhas de crédito, num valor global de
8 milhões de euros, destinadas a apoiar o armazenamento e a comercialização da madeira.
Agricultura e Mar Actual
Fri, 23 Mar 2018 19:31:27 +0100
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Costa e mais 20 membros do Governo em todo o país em ações de limpeza da
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.

Página 264

Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
Lusa
2018-03-23
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Mangualde.Ministro da Agricultura firma protocolo para criação de parques de madeira
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Realizou-se esta manhã (dia 23 de março), na Câmara Municipal de Mangualde, a cerimónia da
assinatura do contrato para criação de parques de madeira queimada. Para o efeito esteve presente o
Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, Miguel João de Freitas e o presidente da AIMMP - Associação das Industrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal, Vítor Poças. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde foi o
anfitrião do momento.
23 Março, 2018
José Silva
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Marcelo
e Governo
limpam
florestas
O Presidente da República, o primeiroministro e mais 20 membros do
Governo vão estar, hoje, em ações de
limpeza da floresta em todo o país
111 A jornada nacional de mobilização para
a limpeza da floresta e
prevenção de incêndios
florestais decorre hoje.
Envolvidos vão estar o
Presidente da República, o primeiro-ministro
e mais 20 membros do
Governo, numa parceria
com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
Além de ações no terreno para limpeza de mato,
nesta jornada serão também apresentados planos
e projetos no âmbito da
estratégia para a prevenção de fogos florestais.
“Através desta iniciativa,
pretende-se ainda clarificar que o trabalho de
limpeza de terrenos de-

correrá até 31 de maio. A
limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma
floresta mais resiliente e
resistente ao risco de incêndio, uma floresta que
contribua para a vitalidade do mundo rural, que
seja fonte de rendimento
para as populações, e de
fixação de emprego das
populações”, lê-se em
nota emitida pelo executivo.
O primeiro-ministro vai
estar em ações de limpeza
em Loulé, depois na serra
de São Mamede (Portalegre) e, finalmente, em
Torres Vedras.
Na região de Coimbra,
o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto

DR

Primeiro-ministro anunciou a iniciativa e vai participar em ações em três locais diferentes

Santos Silva, desloca-se
à Mealhada, estando no
Gabinete de Apoio ao
Emigrante para se informar sobre ações de
limpeza da mata florestal naquele município,
incluindo nos terrenos
propriedade de cidadãos
nacionais residentes no
estrangeiro.
Por sua vez, o ministro
da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela o
Centro de Competências
Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de
São João – num programa
conjunto com ministro
Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará
presença na Lousã.
O ministro da Saúde,

Adalberto Campos Fernandes, marca presença
na Tocha (Cantanhede),
mais concretamente no
Centro de Medicina Física
e Reabilitação da Região
Centro - Rovisco Pais,
onde contactará com doentes em reabilitação.
Já o ministro da Economia, Manuel Caldeira
Cabral, visita Pombal e a
titular da pasta do Mar,
Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
A secretária de Estado
da Cidadania e Igualdade,
Rosa Monteiro, participa
numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde,
o secretário de Estado do
Tesouro, Álvaro Novo, na
Companhia das Lezírias

Na região de Coimbra,
são quatro os ministros
com ações marcadas
para o dia de hoje

1 Eduardo Cabrita vai
estar em Penela

2 Adalberto Campos

Fernandes na Tocha

3 Pedro Siza Vieira

desloca-se à Lousã

4 Augusto Santos

Silva participa em
ação na Mealhada

em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo
Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes, no Gerês (distrito de
Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de hoje
(sábado), Azeredo Lopes
e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro envolvidos
em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção
do Corpo Nacional dos
Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma
ação das Forças Armadas
no âmbito da limpeza
da floresta, com envolvimento de 100 militares
dos 1600 que participam
nesta iniciativa.
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Mangualde vai ter parques para depósito de madeira queimada
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EconomiaRegiãoMangualde
Mangualde vai ter parques para depósito de madeira queimada
24 Março, 2018 0 123
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Esta sexta-feira, 23 março, teve lugar no salão nobre da câmara municipal de Mangualde a cerimónia
de assinatura do contrato para criação de parques de madeira queimada, na sequência dos incêndios
que atingiram a região e o país no ano de 2017.
Esta iniciativa contou com a presença do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, do secretário de
estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, e o presidente da AIMMP associação das indústrias de madeira e mobiliário de Portugal, Vítor Poças, tendo tido João Azevedo,
presidente da câmara municipal de Mangualde como anfitrião deste evento.
2018-03-24 00:47:02+00:00
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Realizou-se esta manhã (dia 23 de março), na Câmara Municipal de Mangualde, a cerimónia da
assinatura do contrato para criação de parques de madeira queimada a nível nacional.
Para o efeito, esteve presente o Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas e o presidente da AIMMP - Associação
das Industrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, Vítor Poças.
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi o anfitrião do momento.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Criação de parques de madeira queimada em Mangualde em breve
Posted by: Sofia Pacheco
24 de Março de 2018
19 Views
Na manhã desta sexta-feira (dia 23 de março), na Câmara Municipal de Mangualde, a cerimónia da
assinatura do contrato para criação de parques de madeira queimada.
Para o efeito esteve presente o Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas e o Presidente da AIMMP - Associação
das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, Vítor Poças. João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde foi o anfitrião do momento.
Por:Mun.Mangualde
24 de Março de 2018
Sofia Pacheco
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Primeiro-ministro e Presidente da República na limpeza da floresta este sábado
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O primeiro-ministro vai estar presente nest sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé,
Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
Neste sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ministros pelo país
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza
por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
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Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
2018-03-23 19:35:44+00:00
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Primeiro-Ministro e mais 20 membros do Governo em todo o país em ações de
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O primeiro-ministro vai estar presente no sábado, dia 24 de março, em ações de limpeza da floresta
em Loulé, Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente
da República e mais 20 membros do Governo.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Mu
Primeiro-Ministro e mais 20 membros do Governo em todo o país em ações de limpeza da floresta
Por Agência Lusa - Mar 23, 2018
O primeiro-ministro vai estar presente no sábado, dia 24 de março, em ações de limpeza da floresta
em Loulé, Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente
da República e mais 20 membros do Governo.
PUB
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata
florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no
estrangeiro.
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A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
iniciativa.
Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela
(Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na
Lousã.
Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (no distrito de Santarém), assistindo a
ações de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento
Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos,
enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em
Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta
do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
2018-03-23 18:47:34+00:00
Agência Lusa
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Ministro Eduardo Cabrita visita Penela em acção de limpeza da floresta
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O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai estar presente em Penela, amanhã (24),
em acções de limpeza da floresta, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da
República, o primeiro-ministro e mais 19 membros do Governo.
Eduardo Cabrita visita em Penela o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de
Ferraria de São João - num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também
marcará presença na Lousã.
Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais,
que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por
António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.
Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão
estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".
Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também
apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá
até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo
rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações",
acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.
Desta forma, o primeiro-ministro estará numa acção de limpeza com envolvimento do exército e da
Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa
iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa,
onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de
Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre acções de limpeza da
mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes
no estrangeiro.
A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara
Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das
Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.
Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro
envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional
dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no
âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta
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iniciativa.
Por sua vez, Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a
acções de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa acção de limpeza na área do
Estabelecimento Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais
para reclusos, enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de
Santa Luzia, em Viana do Castelo.
Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a
uma acção de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o
titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais
concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde
contactará com doentes em reabilitação.
Nesta acção, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da
pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.
O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé
e em Portalegre.
LUSA
23 de Março 2018
DigitalRM
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Mangualde em projecto europeu de formação para a indústria do automóvel do futuro
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Março 24, 2018 | Economia
O Município de Mangualde é o único, a nível nacional, a integrar um projecto europeu de formação
para a indústria automóvel do futuro. A adesão foi conhecida no lançamento oficial do projeto DRIVES
- Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills, que decorreu em Ostrava, na
República Checa.
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho (...) metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Tendo consciência desta realidade
e conhecendo bem o nosso tecido industrial, não podíamos ficar parados", justifica João Azevedo,
presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Portugal irá receber mais de 600 mil euros em financiamento comunitário para promover ações de
formação e educação. O projeto terá a duração de quatro anos e pretende criar uma aliança de
competências que passa pela produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas e serviço pósvenda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar mais de 900 mil postos de trabalho.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho envelhecida, não possuindo por isso perfis de
ciência, tecnologia e matemática dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na captação de recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não detém recursos em número suficiente face
a esta realidade, é fundamental avançar para a formação e foi isso que fizemos ao aderir ao projeto
Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos e um voto de confiança no nosso tecido industrial."
O projeto DRIVES - Development and Research on Innovative Vocational Education Skills, contempla
quatro milhões de euros, dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu,
Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
março 24, 2018 |
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Mangualde celebra Páscoa
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PROGRAMA | PÁSCOA EM MANGUALDE'18
16 de março | 21h30
II Seminário "Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de Quaresma"
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde
17 de março | 21h30
Amentar das Almas
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e seus convidados
Largo da Misericórdia
25 de março | 10h15
Bênção dos Ramos, seguida de Procissão e Missa Solene na Igreja Paroquial
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo)
25 de março | 15h00
Entrada Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém
Encenação de Ondas do Campo
Das artérias da cidade até ao Complexo Paroquial de Mangualde
29 de março, Quinta-feira Santa | 21h00
Missa da Ceia do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde
30 de março, Sexta-feira Santa | 17h00
Celebração da Paixão do Senhor
Igreja Paroquial de Mangualde e procissão do enterro
30 de março, Sexta-feira Santa | 21h30
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Via Sacra
Na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu
Da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) até à Igreja Paroquial de Mangualde
31 de março | 21h30
Vigília Pascal
1 de abril, Domingo de Páscoa | 11h00
Missa Solene
Igreja Paroquial de Mangualde
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"As raposas" subiu ao palco do Cineteatro de Mangualde há 52 anos
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"As raposas", um espetáculo que fez a plateia vibrar e "aplaudir com entusiasmo", "Aconteceu no
Cineteatro há 52 anos". A peça, no original "The little foxes" de Lillian Hellman, foi apresentada no
Cineteatro de Mangualde, a 26 de março de 1966, pela Companhia Portuguesa de Comediantes.
A atriz Eunice Muñoz desempenhou o papel principal enquanto Regina, uma "mulher fria, obstinada,
incapaz de ceder". Ao palco subiram ainda outros "bons actores fazendo bom teatro", como Madalena
Braga, Jaime Santos, Costa Ferreira, João Perry, Luís de Campos, José de Castro, Henriqueta Maya,
Rogério Paulo e Maria Lalande. Os mangualdenses estiveram, portanto, perante "um excecional grupo
de actores, num emocionante drama".
"As Raposas" contou com direção e encenação de Rogério Paulo, cenários e figurinos de Victor André e
cenografia de Hernani e Rui Martins.
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 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.
26 Março, 2018
José Silva
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Região de Viseu continua a registar aumento dos acidentes com tratores
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A importância da Prevenção e da Formação debatida em Mangualde
A CONFAGRI, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde, realiza no próximo dia 28 de Março, uma Sessão de Esclarecimento sobre o tema "
Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objetivo alertar para os riscos inerentes à condução de tratores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa atividade, ainda a principal causa de morte no setor.
Só em 2017, morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um trator. Em média
são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana.
"Somando os números de vítimas mortais de 2013 a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em
acidentes com tratores".
Segundo Francisco Silva, secretário-geral da CONFAGRI, "esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola". Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo
António", uma estrutura fundamental para proteger o condutor do trator agrícola.
"É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à atividade da CONFAGRI. ", reforça Francisco Silva.
Para o Vice-Presidente da COAPE, António Rodrigues " A COAPE promoveu esta iniciativa visando
sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas práticas no
exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos"
Também Rui Costa, Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: "tendo em conta que os acidentes com tratores e máquinas
agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática."
A Formação, além de obrigatória é essencial na mudança de comportamentos
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
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por entidades acreditadas, como é o caso da CONFAGRI.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de dezembro, tornou-se obrigatório
que todos os condutores de tratores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
Sobre o Programa
Esta Sessão de esclarecimento vai contar com as intervenções da ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho) que fará uma apresentação sobre a prevenção de acidentes na operação com tratores e
máquinas agrícolas e as obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho; da GNR
(Guarda Nacional Republicana), que irá abordar as Disposições legais, estatísticas de acidentes e
conselhos úteis na condução e uso de tratores e máquinas agrícolas, bem como da CONFAGRI para
esclarecer as dúvidas sobre formação obrigatória para a condução e operação com tratores.
26 Março, 2018
José Silva
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"Pessoa e Companhia" da Associação AMARTE em mais um "Sextas da Lua"
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Mais de uma centena de pessoas assistiram, na passada sexta-feira, a mais um 'Sextas da Lua', em
Mangualde. "Há palavras que os beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia" da Associação
AMARTE decorreu pelas 21h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e a entrada foi livre. A
Associação AMARTE apresentou assim o espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena Fernando
Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o Dr.
Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José. Houve ainda um momento especial dedicado ao romance
com a sua Ofélia. Durante a noite, os presentes - entre eles o Vice-presidente da Câmara Municipal,
Elísio Oliveira e o Vereador da Cultura, João Lopes - foram ainda brindados com um momento musical
protagonizado por Andreia Amaral e João Dias.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da Lua'
do mês de março foi dedicada à poesia (21 de março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
O momento contou ainda com a participação dos alunos do 11º H - Vocacional da ESFA (Agrupamento
de Escolas de Mangualde) e com o serviço de Bar promovido por Igor Figueiredo. Houve ainda lugar a
momentos de partilha de poesia.
26 Março, 2018
José Silva
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Iniciativa "Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!" com balanço muito
positivo
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Este sábado, dia 24 de março, decorreu a iniciativa "Mangualde + Verde, vamos replantar
Mangualde!", inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que visou unir toda a população em
prol da reflorestação do concelho. Assim, entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto de encontro a
sede de cada Junta de Freguesia, os mangualdenses foram convidados a participar e responderam
afirmativamente. O momento contou com a participação da Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A
organização foi do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar Portugal,
as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes foram sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participaram no corte de espécies invasoras e ajudaram na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
Esta iniciativa, de participação livre, contou ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde,
Azuribike Mangualde Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas
Agrupamento 299 Mangualde.
26 Março, 2018
José Silva
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Obras de requalificação em Mesquitela inauguradas
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No passado sábado, dia 24 de março, decorreu a cerimónia de inauguração das obras de
requalificação do Bairro da Lavoeira e do Largo do Bacelo, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Rua
Direita na Mesquitela. Estas importantes intervenções, que melhoram de uma forma direta a qualidade
de vida destas populações, representam um investimento superior a 158 mil euros. O momento de
inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
e do presidente da União das Freguesias de Mangualde Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida.
REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA
Os objetivos da intervenção foram essencialmente a melhoria das condições de circulação rodoviária,
com novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da segurança de circulação rodoviária, com a
execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical. Foi ainda
efetuada a ampliação da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas passadeiras e introdução de piso
tátil para melhor as acessibilidades. Outro aspeto fundamental foi o reforço da rede de drenagem de
águas pluviais e a instalação de dois marcos de incêndio para incremento da segurança dos cidadãos.
VÁRIAS INTERVENÇÕES NA MESQUITELA
Foram executados vários trabalhos de melhoramento das condições de circulação rodoviária na Rua
Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo, com novo pavimento rodoviário. O objetivo
foi o de aumentar a segurança de circulação rodoviária, com a execução de marcas rodoviárias, bem
como a substituição e complemento da sinalização vertical.
26 Março, 2018
José Silva
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Assinado contrato
para a criação de parques
de madeira queimada
Mangualde Ministro da Agricultura e secretário de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural estiveram no concelho, onde João Azevedo relembrou
a falta de ordenamento na altura dos incêndios
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Daniela Soares Ferreira*
O ministro da Agricultura, Luís
Capoulas Santos e o secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel
Freitas, deslocaram-se na passada sexta-feira a Mangualde
para a cerimónia de assinatura
dos termos de aceitação dos
parques de recepção e armazenamento de madeira afectada pelos incêndios.
Durante o seu discurso, João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou a falta de ordenamento e cadastro na altura dos incêndios. “A montante tivemos um território
que não estava ordenado, a jusante tivemos um momento
em que não temos cadastro do
terreno feito. Precisamos urgentemente que o Governo
consiga colocar à disposição
de todos os concelhos, o cadastro eficaz para que possamos ter a radiografia perfeita
do nosso território”, disse o autarca, acrescentando a importância destes factores para “a
prevenção e antecipação dos
problemas”. “Se não o fizermos
certamente que nos próximos
anos teremos novamente problemas que não queremos que
aconteçam”, afirmou ainda.
O autarca mangualdense
lembrou ainda a forte indústria
florestal do concelho, uma vez
que também para esta é necessário um território orde-

Cerimónia decorreu na sexta-feira, na Câmara de Mangualde

nado “não só para aquilo que
é a rentabilidade das famílias
e daqueles que investem na indústria florestal mas também
para aqueles que usam a madeira para a poder alterar e ter
os seus produtos”. “É uma economia forte neste território,
que precisa de alimento da
matéria prima e como tal temos que a preparar também a
montante para ser usada a jusante”, rematou João Azevedo.
O autarca afirmou ainda ser
“um gosto que o Governo
anuncie e assine estes documentos num concelho” que
também foi afectado pelos incêndios, prometendo que a autarquia fará o que estiver ao
seu alcance para limpar e produzir limpeza.
Já o secretário de Estado das

Florestas e Desenvolvimento
Rural, lembrou que os parques
de madeira são importantes
para resolver o problema dos
produtores florestais.
Linha de crédito
pode aumentar
O Governo está disponível
para aumentar a linha de crédito para os parques de madeira queimada, afirmou o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, na cerimónia.
“Não teremos nenhum problema em aumentar [a linha
de crédito], se constatarmos
que isso é necessário”, disse o
ministro da Agricultura.
O Governo tem disponível
uma linha de crédito de cinco
milhões de euros para apoiar
a compra da madeira por parte

das entidades que promovem
a construção ou ampliação de
parques de madeira queimada.
O presidente da Associação
das Indústrias da Madeira e do
Mobiliário de Portugal
(AIMMP), Vítor Poças, alertou,
no dia 12, que a linha de crédito
é insuficiente e é necessário ser
alargada, já que o sector perspectiva gastar cerca de 35 milhões de euros na compra de
madeira queimada.
Depois da assinatura, o ministro ainda visitou a empresa
Costa Ibérica, em Mangualde,
que vai ampliar dois parques
de madeira e criar um de raiz.
Antes da visita, Capoulas
Santos explicou que, para além
de disponibilizar a linha de crédito, o Governo atribui um
apoio de quatro euros por tonelada aos produtores desde
que a madeira seja comprada
segundo o preço estipulado,
dando ainda 3 euros e 3,5 euros para o armazenamento
seco e regado de madeira de
serração (com diâmetro superior a 20 centímetros) por tonelada, respectivamente.
Para a madeira de faxina (inferior a 20 centímetros), o
apoio é de 1,5 euros por tonelada.
Viseu, Braga, Santarém e
Castelo Branco são os distritos
que vão ter mais parques de
madeira queimada criados por
empresas do sector. |
*Com Lusa
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Ministros e Presidente da República
“limpam” florestas em Mangualde e Viseu
Limpeza Mangualde e Viseu foram os dois concelhos do distrito a receber a visita de governantes na acção nacional de
limpeza das florestas. À comitiva juntou-se, também, Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou alguns recados
LUSA

Mais 20 membros do Governo
que se juntou António Costa e
Marcelo Rebelo de Sousa andaram pelo país em acções de
Uma jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
florestais feita em parceria com
a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
Além de acções no terreno
para limpeza de mato, nesta
jornada foram também apresentados planos e projectos no
âmbito da estratégia para a
prevenção de fogos florestais.
"Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o
trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de Maio e
que a limpeza dos matos constitui um passo fundamental
para termos uma floresta mais
resiliente e resistente ao risco
de incêndio, uma floresta que
contribua para a vitalidade do
mundo rural, que seja fonte de
rendimento para as populações, e de fixação de emprego
das populações", segundo
nota emitida pelo Governo.
No distrito de Viseu, o destaque foi para a presença da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, numa acção da Câmara
Municipal de Mangualde. E,
ainda, dos ministros da Defesa,
Azeredo Lopes, e do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,

Marcelo Rebelo de Sousa andou pelo país a ver os trabalhos de limpeza das florestas

em Viseu, no acompanhamento de uma acção das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos
1600 que participam na iniciativa.
Viseu recebeu, também, a titular da pasta do Mar, Ana
Paula Vitorino, que se deslocou
ao Centro Meteorológico de
Viseu. A ministra do Mar sublinhou que os portugueses de-

vem ter consciência do “contexto de maior severidade meteorológica” que se vive, fruto
das alterações climáticas, e desenvolverem todos os esforços
para prevenir os incêndios florestais.
Portugal prepara-se para
que não haja mais tragédias
Também por Viseu andou o
Presidente da república. No final de uma visita à Serra do

Crasto, para acompanhar uma
acção de limpeza de mato,
Marcelo Rebelo de Sousa disse
aos jornalistas que “tudo o que
seja necessário fazer para sensibilizar as pessoas” para esta
questão deve ser feito.
O Presidente da República
frisou a importância de se ganhar “este combate que é nacional, por um Portugal melhor, por uma floresta mais
bem compreendida e ainda

melhor preservada e valorizada”.
“Quem quiser ser governo,
hoje ou no futuro, só o conseguirá com a vitória no combate
por uma floresta melhor preservada e valorizada”, garantiu
Marcelo Rebelo de Sousa,
adiantando que “é tão importante isso que eu acho que o
debate por mais votos, menos
votos, é secundário”.
O Presidente, reconheceu

ainda, que “Portugal inteiro
está com os olhos postos na
floresta e percebeu a importância de ter os olhos postos
da floresta”.
“Não é uma bizantinice, é, de
facto, um património nacional
e é, portanto, uma causa nacional”, sublinhou.
Depois de passar um dia a
acompanhar acções de limpeza florestal para gestão de
combustível e conservação de
habitats naturais, o Chefe de
Estado concluiu que “a união
faz a força”.
Sem esquecer a tragédia,
Marcelo Rebelo de Sousa recusou voltar a falar dos incêndios do ano passado, porque o
importante é “trabalhar para o
futuro”.
“Não há nada como tirar as
lições do passado, mas construir esse futuro”, afirmou, realçando a colaboração de várias
entidades, “mas aqui de uma
forma muito especial com a intervenção das Forças Armadas”.
Na sua opinião, Portugal está
a preparar-se para que não
ocorram novas tragédias, “no
sentido amplo do termo”, ou
seja, envolvendo as autarquias,
os presidentes de Juntas de
Freguesia, o Instituto de Conservação da Natureza, os sapadores, os bombeiros e a
GNR.|
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Autarquia de Mangualde realiza diversas intervenções em Mesquitela
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26.03.2018 |
Decorreu no passado sábado, dia 24 de março, a cerimónia de inauguração das obras de
requalificação do Bairro da Lavoeira e do Largo do Bacelo, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Rua
Direita na Mesquitela, Mangualde. De acordo com uma nota da autarquia de Mangualde, "estas
intervenções, que melhoram de uma forma direta a qualidade de vida destas populações, representam
um investimento superior a 158 mil euros".
O momento de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, e do presidente da União das Freguesias de Mangualde Mesquitela e Cunha Alta, Marco
Almeida.
No bairro da Lavoeira, os objetivos da intervenção foram essencialmente "a melhoria das condições de
circulação rodoviária, com novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da segurança de
circulação rodoviária, com a execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da
sinalização vertical. Foi ainda efetuada a ampliação da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas
passadeiras e introdução de piso tátil para melhor as acessibilidades. Outro aspeto fundamental foi o
reforço da rede de drenagem de águas pluviais e a instalação de dois marcos de incêndio para
incremento da segurança dos cidadãos"
Paralelamente, foram igualmente executados vários trabalhos de melhoramento das condições de
circulação rodoviária na Rua Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo, na Mesquitela,
com novo pavimento rodoviário. O objetivo foi o de "aumentar a segurança de circulação rodoviária,
com a execução de marcas rodoviárias, bem como a substituição e complemento da sinalização
vertical".
26 Março, 2018
Emissora das Beiras
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Importância da Prevenção e da Formação sobre acidente com tractores debatida em
Mangualde
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A CONFAGRI, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde, realiza no próximo dia 28 de Março, uma Sessão de Esclarecimento sobre o tema "
Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objetivo alertar para os riscos inerentes à condução de tratores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa atividade, ainda a principal causa de morte no setor.
Só em 2017, morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um trator. Em média
são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana. "Somando os números de vítimas mortais de 2013
a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tratores".
Segundo Francisco Silva, secretário-geral da CONFAGRI, "esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola". Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo
António", uma estrutura fundamental para proteger o condutor do trator agrícola.
"É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à atividade da CONFAGRI. ", reforça Francisco Silva.
Para o vice-presidente da COAPE, António Rodrigues " A COAPE promoveu esta iniciativa visando
sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas práticas no
exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos"
Também Rui Costa, vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: "tendo em conta que os acidentes com tratores e máquinas
agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática."
A Formação, além de obrigatória é essencial na mudança de comportamentos
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
por entidades acreditadas, como é o caso da CONFAGRI.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de dezembro, tornou-se obrigatório
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que todos os condutores de tratores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
Sobre o Programa
Esta Sessão de esclarecimento vai contar com as intervenções da ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho) que fará uma apresentação sobre a prevenção de acidentes na operação com tratores e
máquinas agrícolas e as obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho; da GNR
(Guarda Nacional Republicana), que irá abordar as Disposições legais, estatísticas de acidentes e
conselhos úteis na condução e uso de tratores e máquinas agrícolas, bem como da CONFAGRI para
esclarecer as dúvidas sobre formação obrigatória para a condução e operação com tratores.
Gazeta Rural
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Inaugurada requalificação do Bairro da Lavoeira
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Autarquia também abriu várias intervenções na Mesquitela
A Câmara de Mangualde inaugurou no passado sábado (24 de março) a requalificação do Bairro da
Lavoeira e um conjunto de intervenções realizadas na localidade de Mesquitela. Os trabalhos
representaram um investimento superior a 158 mil euros.
A intervenção na Lavoeira teve como objetivos "a melhoria das condições de circulação rodoviária,
com um novo pavimento rodoviário, e o aumento da segurança de circulação rodoviária, com a
execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical". No bairro,
também foram realizadas a ampliação da rede pedonal, o reforço da rede de drenagem de águas
pluviais e a instalação de dois marcos de incêndio.
Já na Mesquitela, foram realizados trabalhos de melhoramento das condições de trânsito na Rua
Direita, na Rua do Bacelo, na Rua de S. Pedro e no Largo do Bacelo, com um novo pavimento
rodoviário. O objetivo foi o de aumentar a segurança de circulação rodoviária, com a execução de
marcas rodoviárias, bem como a substituição e complemento da sinalização vertical.
2018-03-26 16:07:00+01:00
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REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA E VÁRIAS INTERVENÇÕES NA
MESQUITELA
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No passado sábado, dia 24 de março, decorreu a cerimónia de inauguração das obras de
requalificação do Bairro da Lavoeira e do Largo do Bacelo, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Rua
Direita na Mesquitela. Estas importantes intervenções, que melhoram de uma forma direta a qualidade
de vida destas populações, representam um investimento superior a 158 mil euros. O momento de
inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
e do presidente da União das Freguesias de Mangualde Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida.
REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA
Os objetivos da intervenção foram essencialmente a melhoria das condições de circulação rodoviária,
com novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da segurança de circulação rodoviária, com a
execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical. Foi ainda
efetuada a ampliação da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas passadeiras e introdução de piso
tátil para melhor as acessibilidades. Outro aspeto fundamental foi o reforço da rede de drenagem de
águas pluviais e a instalação de dois marcos de incêndio para incremento da segurança dos cidadãos.
VÁRIAS INTERVENÇÕES NA MESQUITELA
Foram executados vários trabalhos de melhoramento das condições de circulação rodoviária na Rua
Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo, com novo pavimento rodoviário. O objetivo
foi o de aumentar a segurança de circulação rodoviária, com a execução de marcas rodoviárias, bem
como a substituição e complemento da sinalização vertical.
Mar 26 2018
editor
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Acidentes com tractores aumentam em Viseu. Confagri debate prevenção em
Mangualde
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Sabia que os acidentes com tractores agrícolas continuam a aumentar na região de Viseu? A Confagri
- Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal sabe e por isso vai a Mangualde falara
sobre a importância da prevenção e da formação. A entrada é livre.
A Confagri, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de Mangualde,
realiza no próximo dia 28 de Março, a partir das 10 horas, uma sessão de esclarecimento sobre o
tema "Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tractores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Alertar para os riscos
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objectivo alertar para os riscos inerentes à condução de tractores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa actividade, ainda a principal causa de morte no sector.
Só em 2017, morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um tractor. Em
média são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana. Somando os números de vítimas mortais
de 2013 a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tractores.
Segundo o secretário-geral da Confagri, Francisco Silva, "esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adoptando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efectivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola".
A importância do "arco de Santo António"
Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo António",
uma estrutura fundamental para proteger o condutor do tractor agrícola.
"É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à actividade da Confagri ", reforça Francisco Silva.
Promover boas práticas
Por sua vez, o vice-presidente da COAPE, António Rodrigues refere que a Cooperativa "promoveu esta
iniciativa visando sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas
práticas no exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos".
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Também Rui Costa, vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: "tendo em conta que os acidentes com tractores e máquinas
agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática".
Formação é obrigatória
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
por entidades acreditadas, como é o caso da Confagri.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de Dezembro, tornou-se obrigatório
que todos os condutores de tractores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
Programa
Esta Sessão de esclarecimento vai contar com as intervenções da ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho) que fará uma apresentação sobre a prevenção de acidentes na operação com tractores e
máquinas agrícolas e as obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho.
À GNR (Guarda Nacional Republicana) cabe abordar as disposições legais, estatísticas de acidentes e
conselhos úteis na condução e uso de tractores e máquinas agrícolas.
A Confagri irá, por sua vez, esclarecer as dúvidas sobre formação obrigatória para a condução e
operação com tractores.
Agricultura e Mar Actual
Tue, 27 Mar 2018 08:39:58 +0200
CarlosCaldeira
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Acidentes com tratores continuam a aumentar na região de Viseu
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A CONFAGRI, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde, realiza esta quarta-feira, 28 de março, uma Sessão de Esclarecimento sobre o tema
"Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objetivo alertar para os riscos inerentes à condução de tratores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa atividade, ainda a principal causa de morte no setor.
Em 2017 morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um trator. Em média
são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana.
Somando os números de vítimas mortais de 2013 a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em
acidentes com tratores.
Segundo Francisco Silva, secretário-geral da CONFAGRI, esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola . Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo
António , uma estrutura fundamental para proteger o condutor do trator agrícola.
É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à atividade da CONFAGRI , reforça Francisco Silva.
Para o Vice-Presidente da COAPE, António Rodrigues, a COAPE promoveu esta iniciativa visando
sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas práticas no
exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos .
Também Rui Costa, Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: tendo em conta que os acidentes com tratores e máquinas
agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática .
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
por entidades acreditadas, como é o caso da CONFAGRI.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de dezembro, tornou-se obrigatório
que todos os condutores de tratores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
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Foto: Manuel Coutinho
27 março 2018, terça-feira
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Semana da Leitura mobilizou cerca de 200 crianças
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Mangualde realizou mais uma 'Semana da Leitura'. Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que se
repete anualmente. Organizada pelo Plano Nacional de Leitura 2027, conta com a colaboração da Rede
das Bibliotecas Escolares, da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do
Camões IP, da Direção de Serviços de Ensino e Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE) e da
RTP.
O seu principal objetivo é sensibilizar crianças e jovens para a importância do livro e da leitura.
DIAS 20 E 21 DE MARÇO
DUAS CENTENAS DE CRIANÇAS APRENDERAM QUE LER PODE SER DIVERTIDO
Nos dias 20 e 21, a Semana da Leitura foi assinalada através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, que preparou uma pequena dramatização a partir do conto "Que Coelhos irritantes!" de Ciara
Flood. 'Os coelhinhos, que também podem ser de Páscoa, são deveras irritantes para o vizinho urso
que só quer estar em paz...' - este foi mote da peça, mais uma iniciativa divertida de sensibilização
das crianças para a leitura, porque ler pode ser divertido.
Cerca de duas centenas de crianças, do Agrupamento de Escolas de Mangualde dos 1º e 2º anos do 1º
ciclo, assistiram a esta dramatização entre os dias 20 e 21 de março.
Sinopse:
"O Urso vivia sozinho no meio do nada e era mesmo assim que ele gostava de viver.
Por isso, podes imaginar como ficou zangado, quando uma família de coelhos construiu a sua casa
mesmo ao lado da dele!"
DIA 22 DE MARÇO
JOÃO AZEVEDO PARTILHOU LEITURAS COM ALUNOS DO 12.º ANO DA ESFA
Na quinta-feira, dia 22, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, partilhou,
como já vem sendo hábito, leituras com os alunos da Escola Secundária Felismina Alcântara.
O Presidente retribuiu o gesto dos alunos do 12.ºB, que presentearam o Executivo com algumas
leituras antes da Reunião de Câmara desta semana.
27 Março, 2018
José Silva
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Mangualde.Dramatização de "O Dentinho" reuniu mais de 300 crianças
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No âmbito do protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Instituto Politécnico
de Viseu/ Escola Superior de Educação, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu mais uma
estagiária. Ana Paula Jorge, da licenciatura de Animação Cultural, com o apoio da Câmara Municipal
através da sua equipa da Biblioteca Municipal, levou às crianças do 1º ciclo e pré-escolar de
Mangualde a pequena dramatização "O dentinho" pretendendo sensibilizar as crianças para a
importância da saúde oral. Foram envolvidas cerca de 350 crianças.
Os objetivos do projeto são alertar, prevenir e acautelar determinados comportamentos incorretos
enraizados. Visou ainda promover hábitos de saúde oral, melhorar os conhecimentos e
comportamentos nesta área e estimular o gosto por ir ao dentista, para além de outros.
Aderiram a este projeto as Instituições Beatriz Pais, o Complexo Paroquial de Mangualde, o Jardim
Infantil Conde D. Henrique e o Jardim de Infância S. Julião.
27 Março, 2018
José Silva
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Obras requalificam
espaços e dão mais
qualidade de vida
Mangualde Investimentos, inaugurados pelo presidente
da Câmara, João Azevedo, são superiores a 158 mil euros
D.R.

João Azevedo, na requalificação fo bairro da Lavoeira, sublinhou a importãncia destes investimentos

As obras de requalificação do
Bairro da Lavoeira e do Largo
do Bacelo, ruas do Bacelo, de
S. Pedro e Direita na Mesquitela foram inauguradas sábado. Consideradas por todos
como bastante importantes,
estas intervenções, que melhoram de uma forma directa a
qualidade de vida destas populações, representam um investimento superior a 158 mil
euros.
O momento de inauguração
contou com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo,
e do presidente da União das
Freguesias de Mangualde
Mesquitela e Cunha Alta,
Marco Almeida.
No Bairro da Lavoeira, os
objectivos da intervenção foram essencialmente a melhoria das condições de circulação
rodoviária, com novo pavimento rodoviário, bem como
o aumento da segurança de

circulação rodoviária, com a
execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical.
Foi ainda efectuada a ampliação da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas passadeiras e introdução de piso
tátil para melhor as acessibilidades. Outro aspecto fundamental foi o reforço da rede de
drenagem de águas pluviais e
a instalação de dois marcos de
incêndio para incremento da

segurança dos cidadãos.
Na Mesquitela, foram executados vários trabalhos de
melhoramento das condições
de circulação rodoviária nas
ruas Direita, do Bacelo, de S.
Pedro e no Largo do Bacelo,
com novo pavimento rodoviário. O objectivo foi o de aumentar a segurança de circulação
rodoviária, com a execução de
marcas rodoviárias, bem como
a substituição e complemento
da sinalização vertical.|

População juntou-se à inauguração das obras na Mesquitela
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Detidos por falsificação de documentos
que usavam para enganar seguradoras
Quatro pessoas apanhadas ainda por burla | P3

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas
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Mangualde inaugura várias obras de
requalificação Investimento superior a 158 mil euros | P9

DIÁRIO Nº 5469 27 DE MARÇO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

VISEU INVESTE 3 MILHÕES
NA PROTECÇÃO CIVIL
Autarquia apresentou plano municipal de acção de combate aos incêndios, numa cerimónia
onde foi empossado o 2.º comandante dos Bombeiros Municipais, Rui Nogueira. Página 5
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Águas de Viseu
“resolve” ligações
clandestinas
Campanha | P3

Primavera juntai
os melhores da músicai
Quarteto de Guitarras de Viseu actua dia 6 de Abril com a Orquestra Filarmonia das Beiras Página 3

Casa da Ribeira
deu a provar
doces regionais
Em Viseu | P6

Vouzela aposta no
desenvolvimento e
empreendedorismo
Ministro em visita | P8

Detidos três
homens por
tráfico de droga

Faltam médicos
de Medicina do Trabalho

Tondela prepara
deslocação ao Bessa

O Centro Hospitalar Tondela Viseu é uma das
unidades onde faltam médicos especialistas
em Medicina do Trabalho. O alerta foi lançado
pela Ordem dos Médicos do Centro.. Pág. 20

Treinador não pode contar com os lesionados
Serra do Caramulo
Nick Ansell, Pité e Murilo e deve “poupar” o
apresentada como
central Jorge Fernandes, que joga hoje na Suíça escola ao vivo
pelos Sub 21. Pág. 13
Seminário | P10

Em Sernancelhe | P10
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Mangualde: Confagri promove ação sobre acidentes com tratores agrícolas
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EconomiaRegiãoMangualdeSociedade
Mangualde: Confagri promove ação sobre acidentes com tratores agrícolas
26 Março, 2018 0 11
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
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A CONFAGRI, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde, realiza no próximo dia 28 de Março, uma Sessão de Esclarecimento sobre o tema "
Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objetivo alertar para os riscos inerentes à condução de tratores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa atividade, ainda a principal causa de morte no setor.
Só em 2017, morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um trator. Em média
são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana.
"Somando os números de vítimas mortais de 2013 a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em
acidentes com tratores".
Segundo Francisco Silva, secretário-geral da CONFAGRI, "esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola". Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo
António", uma estrutura fundamental para proteger o condutor do trator agrícola.
"É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à atividade da CONFAGRI. ", reforça Francisco Silva.
Para o Vice-Presidente da COAPE, António Rodrigues "A COAPE promoveu esta iniciativa visando
sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas práticas no
exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos"
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Também Rui Costa, Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: "tendo em conta que os acidentes com tratores e máquinas
agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática."
A Formação, além de obrigatória, é essencial na mudança de comportamentos
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
por entidades acreditadas, como é o caso da CONFAGRI.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de dezembro, tornou-se obrigatório
que todos os condutores de tratores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
Sobre o Programa
Esta Sessão de esclarecimento vai contar com as intervenções da ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho) que fará uma apresentação sobre a prevenção de acidentes na operação com tratores e
máquinas agrícolas e as obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho; da GNR
(Guarda Nacional Republicana), que irá abordar as Disposições legais, estatísticas de acidentes e
conselhos úteis na condução e uso de tratores e máquinas agrícolas, bem como da CONFAGRI para
esclarecer as dúvidas sobre formação obrigatória para a condução e operação com tratores.
2018-03-26 23:30:31+00:00
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No sábado, dia 24 de março, decorreu a iniciativa "Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!",
inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que visou unir toda a população em prol da
reflorestação do concelho. Assim, entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto de encontro a sede
de cada Junta de Freguesia, os mangualdenses foram convidados a participar e responderam
afirmativamente. O momento contou com a participação da Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
A organização foi do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar Portugal,
as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes foram sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participaram no corte de espécies invasoras e ajudaram na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
Esta iniciativa, de participação livre, contou ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde,
Azuribike Mangualde Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas
Agrupamento 299 Mangualde.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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" Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Posted by: Antonio Pacheco
27 de Março de 2018
21 Views
Sessão de esclarecimento em Mangualde
A CONFAGRI, em colaboração com a COAPE - Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de
Mangualde, realiza no próximo dia 28 de Março, uma Sessão de Esclarecimento sobre o tema "
Prevenção de Acidentes Agrícolas com Tratores e Máquinas Agrícolas. Formação Obrigatória".
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, decorrerá no Auditório
Municipal de Mangualde e tem por objetivo alertar para os riscos inerentes à condução de tratores e
máquinas agrícolas e aconselhar quanto à forma de prevenir os acidentes de trabalho que resultam
dessa atividade, ainda a principal causa de morte no setor.
Só em 2017, morreram 61 agricultores
Segundo os últimos dados da GNR, em 2017 morreram 61 pessoas ao volante de um trator. Em média
são 5 mortes por mês, 1 vítima mortal por semana. "Somando os números de vítimas mortais de 2013
a 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tratores".
Segundo Francisco Silva, secretário-geral da CONFAGRI, "esta é uma fatalidade que seria evitável se a
sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta
problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude
responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente
agrícola". Recorde-se que muitos dos acidentes ocorrem com viaturas desprovidas do "arco de Santo
António", uma estrutura fundamental para proteger o condutor do trator agrícola.
"É por esta razão que continuamos a insistir nestas sessões de esclarecimento, por uma questão de
responsabilidade social e que é inerente à atividade da CONFAGRI. ", reforça Francisco Silva.
Para o Vice-Presidente da COAPE, António Rodrigues " A COAPE promoveu esta iniciativa visando
sensibilizar e contribuir para a formação dos seus agricultores, promovendo as boas práticas no
exercício da profissão, para melhorar a segurança na utilização das máquinas e veículos"
Também Rui Costa, Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, com o Pelouro da Agricultura,
destaca a importância desta iniciativa: "tendo em conta que os acidentes com tratores e máquinas
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agrícolas têm uma prevalência elevada e que a sua gravidade se mostra fatal numa grande
percentagem das ocorrências na região, sentimos que é de especial relevância o alerta e a informação
dos nossos associados quanto a esta temática."
A Formação, além de obrigatória é essencial na mudança de comportamentos
Esta sessão pretende, também, sensibilizar para a obrigatoriedade da formação específica, ministrada
por entidades acreditadas, como é o caso da CONFAGRI.
De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º151/2017, de 7 de dezembro, tornou-se obrigatório
que todos os condutores de tratores da categoria 2 e 3, para além da habilitação legal para conduzir,
tenham formação adequada para a operação com veículos agrícolas.
Esta Sessão de esclarecimento vai contar com as intervenções da ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho) que fará uma apresentação sobre a prevenção de acidentes na operação com tratores e
máquinas agrícolas e as obrigações legais em matéria de segurança e saúde no trabalho; da GNR
(Guarda Nacional Republicana), que irá abordar as Disposições legais, estatísticas de acidentes e
conselhos úteis na condução e uso de tratores e máquinas agrícolas, bem como da CONFAGRI para
esclarecer as dúvidas sobre formação obrigatória para a condução e operação com tratores.
Por:
27 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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"Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde aconteceu
Posted by: Antonio Pacheco
27 de Março de 2018
10 Views
No passado sábado, dia 24 de março, decorreu a iniciativa "Mangualde + Verde, vamos replantar
Mangualde!", inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas, que visou unir toda a população em
prol da reflorestação do concelho. Assim, entre as 14h00 e as 17h00, tendo como ponto de encontro a
sede de cada Junta de Freguesia, os mangualdenses foram convidados a participar e responderam
afirmativamente. O momento contou com a participação da Secretária de Estado para a Cidadania e
Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
A organização foi do Município de Mangualde em conjunto com o Movimento Cívico Replantar Portugal,
as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Durante a tarde, os participantes foram sensibilizados para a importância da floresta autóctone,
participaram no corte de espécies invasoras e ajudaram na plantação e criação de sementeiras em
todas as freguesias do concelho.
Esta iniciativa, de participação livre, contou ainda com a colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde,
Azuribike Mangualde Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e Corpo Nacional Escutas
Agrupamento 299 Mangualde.
Por:Mun.Mangualde
27 de Março de 2018
Antonio Pacheco
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Em abril, o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês Internacional da Prevenção dos MausTratos na Infância. Nesta campanha, colaboram ainda o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a
AMARTE - Associação pelo Movimento, Arte e Terapia, bem como empresas e IPSS's do concelho.
"Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer" é o lema desta campanha.
No dia 13 de abril, sexta-feira, realizar-se-á uma caminhada solidária, estando a concentração
marcada para as 10h30, no arruamento do Estádio Municipal. Segue-se, ao meio dia, a construção de
um Laço Azul Humano, no Largo Dr. Couto e Escolas do 1.º ciclo das aldeias. No dia 27 de abril, será a
vez das crianças do Ensino Pré-Escolar construírem o seu Laço Azul Humano.
Já nos dias 20 e 27, pelas 14h30, a peça de teatro "E se fosse consigo?", destinada a alunos do 1.º
ciclo, será apresentada na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Esta peça versa
sobre o bullying e outras formas de violência.
Durante o mês de abril, as empresas aderentes são convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha
do Laço Azul começou precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu neto vítima de maustratos e expandiu-se a muitos países, que usam as fitas azuis em memória daqueles que morreram
como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e de fortalecer as comunidades
nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.
PROGRAMA
Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
13 de abril
10h30 | Caminhada (concentração Arruamento Estádio Municipal)
12h00 | Construção Laço Azul Humano (Largo Dr. Couto e Escolas do 1º Ciclo nas aldeias)
27 de abril
12h00 | Construção do Laço Azul Humano com as crianças do Pré-Escolar
20 e 27 de abril
14h30 | Peça de Teatro "E se fosse contigo?" destinada a alunos do 1º ciclo
Sala Multiusos da Biblioteca Municipal
Durante o mês de abril : Exposição de laços azuis nas empresas do concelho
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28 Março, 2018
José Silva
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Em abril, o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês Internacional da Prevenção dos MausTratos na Infância. Nesta campanha, colaboram ainda o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a
AMARTE - Associação pelo Movimento, Arte e Terapia, bem como empresas e IPSS's do concelho.
"Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer" é o lema desta campanha.
No dia 13 de abril, sexta-feira, realizar-se-á uma caminhada solidária, estando a concentração
marcada para as 10h30, no arruamento do Estádio Municipal. Segue-se, ao meio dia, a construção de
um Laço Azul Humano, no Largo Dr. Couto e Escolas do 1.º ciclo das aldeias. No dia 27 de abril, será a
vez das crianças do Ensino Pré-Escolar construírem o seu Laço Azul Humano.
Já nos dias 20 e 27, pelas 14h30, a peça de teatro "E se fosse consigo?", destinada a alunos do 1.º
ciclo, será apresentada na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Esta peça versa
sobre o bullying e outras formas de violência.
Durante o mês de abril, as empresas aderentes são convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha
do Laço Azul começou precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu neto vítima de maustratos e expandiu-se a muitos países, que usam as fitas azuis em memória daqueles que morreram
como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e de fortalecer as comunidades
nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.
PROGRAMA
Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
13 de abril
10h30 | Caminhada (concentração Arruamento Estádio Municipal)
12h00 | Construção Laço Azul Humano (Largo Dr. Couto e Escolas do 1º Ciclo nas aldeias)
27 de abril
12h00 | Construção do Laço Azul Humano com as crianças do Pré-Escolar
20 e 27 de abril
14h30 | Peça de Teatro "E se fosse contigo?" destinada a alunos do 1º ciclo
Sala Multiusos da Biblioteca Municipal
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Durante o mês de abril
Exposição de laços azuis nas empresas do concelho.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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28 de Março de 2018
Redacção
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A propósito do Dia do Livro Português, assinalado a 26 de março, a equipa da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves visitou o Lar Padre António Pinto Lobinho, onde apresentou a dramatização do livro
"Os coelhos irritantes", preparada para esta época festiva.
Os cerca de 60 utentes do Lar que assistiram a esta ação, bem como a sua responsável, mostraram
mais uma vez uma grande alegria perante a presença da equipa da Biblioteca Municipal, interagindo
na própria dramatização e solicitando mais atividades como esta.
O Dia do Livro Português tem como objetivo destacar a importância do livro, do saber e da língua
portuguesa em todo o mundo.
29 Março, 2018
José Silva
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Na terça-feira, Dia Mundial do Teatro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
recebeu a visita de cerca de 30 crianças da sala dos 5 anos do Complexo Paroquial de Mangualde. A
este grupo juntaram-se ainda alguns leitores da Sala de Leitura Infantojuvenil da Biblioteca Municipal
e, juntos, assistiram à dramatização preparada no âmbito desta quadra festiva. Estes jovens alunos
foram alertados para a importância das artes e a sua relação com a literatura, a escrita e a leitura.
A visita deste grupo de crianças tem vindo a realizar-se todos os meses com o objetivo de criar
hábitos de leitura, incentivando ao uso da Biblioteca como espaço não só de lazer, mas também de
aprendizagem e de convívio. Nesse sentido, todas as crianças desta turma já têm "Cartão de Leitor" e
podem assim usufruir do empréstimo domiciliário de livros.
29 Março, 2018
José Silva
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DIA DO LIVRO PORTUGUÊS CELEBRADO NO LAR PADRE ANTÓNIO LOBINHO
A propósito do Dia do Livro Português, assinalado a 26 de março, a equipa da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves visitou o Lar Padre António Pinto Lobinho, onde apresentou a dramatização do livro
"Os coelhos irritantes", preparada para esta época festiva.
Os cerca de 60 utentes do Lar que assistiram a esta ação, bem como a sua responsável, mostraram
mais uma vez uma grande alegria perante a presença da equipa da Biblioteca Municipal, interagindo
na própria dramatização e solicitando mais atividades como esta.
O Dia do Livro Português tem como objetivo destacar a importância do livro, do saber e da língua
portuguesa em todo o mundo.
MANGUALDE ASSINALA DIA MUNDIAL DO TEATRO JUNTO DOS MAIS JOVENS
Na terça-feira, Dia Mundial do Teatro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
recebeu a visita de cerca de 30 crianças da sala dos 5 anos do Complexo Paroquial de Mangualde. A
este grupo juntaram-se ainda alguns leitores da Sala de Leitura Infantojuvenil da Biblioteca Municipal
e, juntos, assistiram à dramatização preparada no âmbito desta quadra festiva. Estes jovens alunos
foram alertados para a importância das artes e a sua relação com a literatura, a escrita e a leitura.
A visita deste grupo de crianças tem vindo a realizar-se todos os meses com o objetivo de criar
hábitos de leitura, incentivando ao uso da Biblioteca como espaço não só de lazer, mas também de
aprendizagem e de convívio. Nesse sentido, todas as crianças desta turma já têm "Cartão de Leitor" e
podem assim usufruir do empréstimo domiciliário de livros.
.
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Mais de cem crianças ajudaram a tornar o Monte Nossa Senhora do Castelo mais
verde
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bdr
No âmbito da iniciativa "Mangualde + Verde, Vamos Replantar Mangualde", inserida na Rota da
Floresta, Programa Eco-Escolas, decorreu, durante a manhã de ontem, quarta-feira, a plantação de
árvores no Monte Nossa Senhora do Castelo.
Mais de cem crianças, das salas dos 3, 4, 5 anos e ATL da Obra Social Beatriz Pais Raul Saraiva,
ajudaram assim a tornar este local mais verde!
Esta iniciativa tem como intuito sensibilizar as crianças para a importância da floresta autóctone.
.
Município de Mangualde/Comunicação

Página 315

