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› Opinião

		

Água perdida

SÉRGIO MARTINS
Cerca de 15 mil cientistas, de 184 países,
entre os quais mais de 200 portugueses,
reuniram-se, recentemente, em Berlim,
onde lançaram um novo aviso à humanidade sobre a continuação da destruição
do planeta Terra. Entre os principais fatores de destruições estão a extinção de
espécies, o aumento de temperatura, as
emissões de dióxido de carbono (CO2), a
falta de água e a desflorestação. Os portugueses estão acima disto tudo, não precisam de desflorestar, os fogos fazem o trabalho por eles; nem têm problemas sobre a
falta de água. A água falta, cada vez mais,
mas os portugueses continuam a apostar
nos campos de golfe, no turismo (cada turista estrangeiro toma vários banhos por
dia), nos eucaliptos e na plantação massiva de oliveiras que secam tudo. Quanto à
gestão da água, como de tudo o mais, os
portugueses vivem ao Deus dará. Como
pergunta a canção: “E se Deus não dá?”
Portugal tem falta de água mas não
procura soluções para o problema, como
fazem os israelitas ou os espanhóis. Israel
aproveita as águas do mar por dessalinização, liderando, a nível mundial, a tecnologia; a Espanha tem quatro estações

de dessalinização. O Jornal de Leiria, de
9/11/2017, em editorial intitulado “Água,
por favor”, realça o exemplo de Israel,
país onde o “investimento em tecnologia, investigação e infra - estruturas que
aquele país canalizou para a captação de
água e sua otimização” é um exemplo; Israel vende água para os países vizinhos,
como a Jordânia. A tecnologia de dessalinização não é desconhecida entre nós, em
Porto Santo, na Madeira, a maior parte da
água consumida já é dessalinizada, e, ali,
quando chove, o que é raro, o aeroporto
está preparado para que as águas da pista
corram para uma levada. Portugal, com
tanto mar, devia investir na dessalinização e criar uma rede de “pipe lines” que
distribuíssem a água pelo interior, mas os
portugueses preferem o supérfluo.
O problema da água diz respeito ao bem-estar da população, à agricultura, mas
também ao funcionamento das indústrias. O presidente da Câmara Municipal
de Mangualde manifestou preocupação
sobre a falta de água e a sua consequência
no funcionamento das indústrias, concluindo que depois dos incêndios faltar a
água só aumentaria o drama. Mangualde,

como Viseu e outros concelhos, estão a
viver de água transportada por autotanques: as barragens não podiam estar em
rede na distribuição da água? Alguns países não fazem transvazes entre regiões? E
em Tomar, qual é a sua situação?
A partir de 1985, quando reconstruí a
minha casa em Porto Mendo, comecei a
caminhar junto à ribeira da Beselga. Ao
longo de anos constatei da água que nesta
circula durante o período da chuva, e sempre critiquei essa perda de biliões de litros
de água. Defendi, e defendo, que aquela
água, e outras no concelho de Tomar, podiam ser aproveitadas através um sistema
de levadas canalizado para um depósito,
como desde há séculos se faz noutros pontos do país, no continente e na Madeira; na
ilha, as levadas são fator de atração turística. Levada é uma corrente de água para
regar ou fazer mover moinhos; cascata;
açude, um sistema que não é desconhecido em Tomar, onde existe a rua da Levada,
consequência de ali se ter aberto, noutros
tempos, um canal para melhor aproveitamento da água do Nabão.
Durante a campanha eleitoral para as
eleições autárquicas de 2017, o então Ve-

reador e candidato à C. M. de Tomar, engenheiro Bruno Graça, informou a cidade e
o concelho que águas como as da ribeira
da Beselga e outras podiam ser aproveitadas pelo concelho e não o são, que as deixa
caminhar livremente para a estação da
EPAL. Esta, integra as águas livres no seu
sistema, cobrando uma taxa de esgoto por
as receber, e, posteriormente, cobra outra
taxa pelo seu fornecimento à rede concelhia. Surpreso com a informação, contatei
o Vereador Bruno Graça a solicitar a confirmação do que disse, ao que ele acrescentou que, meses antes, numa reunião com a
EPAL fora esta quem referira, com surpresa, a situação. Uma outra situação realçada por Bruno Graça e por muitos outros,
ao longo de anos, foi e é a das ruturas nas
canalizações de abastecimento às populações e a perda de águas, ao que julgamos
mais do que as águas que chegam aos consumidores (este é um problema nacional, o
País perde 250 milhões de metros cúbicos
de água por ano). O problema da água, sua
captação, limpeza e segurança na rede de
distribuição, devia ser prioritário para o
Estado, as autarquias e as populações. O
problema da água não se resolve com a descentralização, é um problema nacional.
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O Município de Mangualde lamenta o falecimento de Belmiro de Azevedo, um dos maiores empresários
do País e um dos empresários que reconheceu o potencial do concelho, investindo em Mangualde.
Belmiro de Azevedo foi sempre um homem de visão e um homem à frente no seu tempo.
Empreendedor, inovador, gestor que merece a admiração e respeito dos mangualdenses. Fez história
no mundo empresarial e na filantropia, merecendo a gratidão de todos.
O Município de Mangualde apresenta as suas condolências aos familiares e amigos, reconhecendo a
exigência, independência e capacidade de liderança que sempre o caracterizaram.
30 Novembro, 2017
José Silva

Página 2

A3

ANIMAÇÃO, SOLIDARIEDADE e TRADIÇÃO juntam-se em Mangualde para mais um
Natal inesquecível

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

30/11/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=50c74ab1

Estão quase a arrancar as comemorações da época natalícia no concelho de Mangualde! Amanhã,
sexta-feira, a iluminação de Natal será ligada às 17h00. Seguem-se três semanas de animação e
confraternização que ninguém vai querer perder! As atividades são organizadas pelo Município de
Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde e da União das Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Há diversão para todas as idades. Exposições, animação de rua, horas do conto, ateliers de natal,
workshops, música e muito mais preencherão o Largo Dr. Couto e outros locais do concelho. À
animação esperada, juntar-se-ão a tradição e a solidariedade, tão habituais entre as gentes de
Mangualde.
PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E PARA TODAS AS IDADES!
Os mais pequenos são os primeiros a não querer ficar em casa! Na tarde de dia 9, entre as 14h30 e as
17h30, o Pai Natal estará no Largo Dr. Couto, onde os esperam atividades como modelagem de
balões, pinturas faciais e ateliers. O mesmo acontecerá nas tardes dos dias 10, 16 e 17.
Os dias 13, 14 e 15 de dezembro vão ser dedicados às IPSS's e às escolas de Mangualde com a
realização da habitual Festa de Natal. As diversões acontecem também no Largo Dr. Couto e serão
divididas em quatro sessões: a tarde do dia 13 é dedicada às crianças do Ensino Pré-Escolar das
IPSS's do concelho, bem como a manhã do dia 14, dedicada aos mais pequenos do Agrupamento de
Escolas de Mangualde. Já as sessões da tarde dos dias 14 e 15 serão direcionadas para os alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas do concelho.
Domingo, dia 17 de dezembro, vai ser também ele sinónimo de animação. De manhã, participantes
vestidos de vermelho e preto, munidos de gorro do Pai Natal, poderão "zumbar" no Largo Dr. Couto.
Já na tarde de dia 21, um desfile de Pais e Mães Natal, protagonizado pelos utentes das IPSS's e ATL's
do concelho, percorrerá as ruas do centro da cidade.
A música fará também parte deste Natal. Dia 17, pelas 16h00, realizar-se-á, no Complexo Paroquial
de Mangualde, o Espetáculo "Clássicos de Natal". Já na noite de dia 21 decorrerá o Encontro de
Grupos Corais.
Para aqueles que ainda não compraram os presentes de Natal, os habituais Mercados de Natal
decorrerão nos dias 8, 9, 10, 16 e 17, entre as 14h00 e as 18h00. A inscrição é obrigatória e limitada
no Turismo de Mangualde.
E porque Natal também é sinónimo de entreajuda, a campanha "Por um Sorriso" pretende, à
semelhança de edições anteriores, tornar mais feliz o Natal dos mais pequenos. Entre 2 e 15 de
dezembro, é possível entregar, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde, brinquedos que serão
posteriormente entregues às crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam
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sinalizadas no âmbito da Ação Social.
PROGRAMA
1 SEXTA
17h00 Cidade de Mangualde
Já é Natal em Mangualde!
Iluminação de Natal
2 a 15 DEZEMBRO
De 2.ª a 6.ª feira, 9h00 - 17h00
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde
Campanha de Natal "Por um Sorriso"
Recolha de brinquedos
4 a 11 DEZEMBRO
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
"Atelier Pontos e Encontros"
Exposição de Natal
7 QUINTA
21h00 Largo Dr. Couto
Big Band Poema
"Músicas de Natal"
8 SEXTA
21h00 Largo Dr. Couto
"X-MAS Night"
Comissão de Finalistas do Agrupamento de Escolas de Mangualde
9 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
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Atelier para Crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"
10 DOMINGO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para Crianças
15h00 Largo Dr. Couto
A Lili-RIRi vem ler para ti
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
11 SEGUNDA
10h00 Largo Dr. Couto
Contos de Natal
"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Pintura em Tecido Individual de Mesa"
Por Paula Rodrigues
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
12 TERÇA
10h00 Largo Dr. Couto
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Contos de Natal
"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Biscuit"
Por Isaura Figueiredo
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo. Máximo: 15 pessoas)
13 QUARTA
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
IPSS's - Crianças Pré-Escolar
14 QUINTA
10h00 - 11h30 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças Pré-Escolar
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
15 SEXTA
10h00 - 11h30 e 14h30 - 16h00
Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
16 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação

Página 6

Pai Natal com outras personagens
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Orquestra Juvenil
"+ Música"
Agrupamento de Escolas de Mangualde
17 DOMINGO
11h00 Largo Dr. Couto
Zumba de Natal
(Participantes vestidos de vermelho e preto, com gorro de Pai Natal)
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação
Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
16h00 Complexo Paroquial de Mangualde
Espetáculo Clássicos de Natal
Por Carlos Guilherme e Filipa Lopes
17h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"
18 SEGUNDA
14h00 Largo Dr. Couto
Projeto Intergeracional e Interinstitucional
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"Bons Velhos Tempos" - Natal dos Avós
19 TERÇA
15h00 Largo Dr. Couto
Atelier "Arranjos de Natal"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Por Maria João Henriques
20 QUARTA
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop de Culinária
"Bolo Rei"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Pastelaria Cinderela
21h00 Largo Dr. Couto
Palestra subordinada ao tema
"O Natal"
Proferida pelo Sr. Padre Manuel da Rocha
"Noite Feliz, Contos e Melodias"
Grupos Corais da Paróquia e Centro Social de Mangualde
21 QUINTA
15h00 Centro da Cidade
Desfile de Pais/Mães Natal - IPSS's/ATL
21h00 Largo Dr. Couto
Encontro de Grupos Corais
Grupo Coral Infantil da Paróquia Mesquitela
Grupo Coral da Paróquia de Espinho
Grupo Coral da Banda Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares
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MERCADOS DE NATAL!
Dias 8, 9, 10, 16 e 17 | 14h00 - 18h00
(Inscrição obrigatória e limitada no Turismo de Mangualde)
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Município de Mangualde lamenta o falecimento de Belmiro de Azevedo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

30/11/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=476e5bd8

FALECEU BELMIRO DE AZEVEDO
UM DOS MAIORES INVESTIDORES EM MANGUALDE
O Município de Mangualde lamenta o falecimento de Belmiro de Azevedo, um dos maiores empresários
do País e um dos empresários que reconheceu o potencial do concelho, investindo em Mangualde.
Belmiro de Azevedo foi sempre um homem de visão e um homem à frente no seu tempo.
Empreendedor, inovador, gestor que merece a admiração e respeito dos mangualdenses. Fez história
no mundo empresarial e na filantropia, merecendo a gratidão de todos.
O Município de Mangualde apresenta as suas condolências aos familiares e amigos, reconhecendo a
exigência, independência e capacidade de liderança que sempre o caracterizaram.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda

Página 10

A11

ID: 72510710

30-11-2017

Meio: Imprensa

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,62 x 7,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Karatecas medalhados de Mangualde
recebidos pelo presidente da autarquia
Pedro Veloso, Pedro Elvas
e Joana Venâncio, atletas do
Centro Bujutsu de Mangualde, foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal,
João Azevedo, depois de terem
conquistado sete medalhas no
XIX Campeonato Mundial de
Karaté da FSKA (Funakoshi
Shotokan Karaté Association),

que decorreu em Inglaterra.
Participaram 600 atletas de 20
países. A comitiva nacional arrecadou 22 medalhas e três taças.
No caso específico dos atletas mangualdenses, o ‘sensei’
Pedro Veloso alcançou o primeiro lugar em Kata Individual e o terceiro lugar em Kata

Equipa. Já o atleta Pedro Elvas
foi o primeiro classificado em
Kumite Individual e o segundo em Kata Individual. Por sua
vez, Joana Venâncio alcançou
o primeiro lugar em Kumite
Equipa Open, sendo segunda
classificada em Kumite Individual e terceira em Kata Individual.
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Mangualde

“Por um
sorriso”

Tal como em anos anteriores, a Câmara de Mangualde volta a promover a
campanha solidária ‘Por um
sorriso, que pretende recolher brinquedos destinados a
crianças oriundas de famílias
desfavorecidas e, ao mesmo
tempo, fomentar o espírito
de entreajuda. “Esta ação
tem como destinatárias as
crianças do concelho que estejam sinalizadas no âmbito
da Ação Social. Imbuída de
espírito natalício, a restante
comunidade pode, através
de um gesto solidário, alegrar o Natal destas crianças
e respetivas famílias”, acrescenta nota da autarquia.
De segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h, os
brinquedos podem ser entregues no átrio da Câmara
Municipal. A ação insere-se
na Programação ‘Natal em
Mangualde 2017’ e todos os
interessados poderão obter
informações através do telef.
232619880 ou do e-mail ssocial@cmmangualde.pt.
Textos: EA
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Semear Mangualde por Via Aérea

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

30/11/2017

URL: https://www.metronews.com.pt/2017/11/30/semear-mangualde-por-via-aerea/

Decorreu dia 29 de novembro, nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, uma sessão de esclarecimento sobre o projeto "Semear Portugal por Via
Aérea". Este projeto consiste no lançamento de sementes nas encostas e/ou áreas de difícil acesso dos
municípios afetados pelos incêndios, recorrendo a aviões. Esteve presente João Azevedo, Presidente
do Município de Mangualde, um dos seis municípios onde arrancará esta iniciativa. A Mangualde
juntam-se Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Seia.
Milhares de sementes permitirão, assim, devolver vida a zonas a que dificilmente se conseguiria
aceder e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de repovoamento, dado que os animais passam a
contar com algum alimento.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, da responsabilidade da Take C'Air Crew Volunteers e da
Replantar Portugal, em parceria com a Quercus e com a Avitrata. Conta ainda com a colaboração do
ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que certifica todas as sementes
utilizadas e ajudará na monitorização e acompanhamento do resultado da intervenção aérea, em
conjunto com Universidades e Institutos Politécnicos. O Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural também apoia a iniciativa.
A primeira fase do projeto arranca às 9h00 do dia 5, com partida do Aeródromo de Viseu.
30 de Novembro de 2017
Redacção
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ROGÉRIO ABRANTES SUCEDE A JOSÉ MORGADO
Nomeado por ser o autarca
mais velho, o presidente da
Câmara Municipal de Carregai
do Sal, Rogério Abrantes,
sucede a José Morgado Ribeiro,
presidente da Cámara de Vila
Nova de Paiva, na presidência
da CIM Viseu Dão Latões.
Em contrapartida, e por
serem os autarcas mais novos,
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, e Paulo
Almeida, presidente da Câmara

de Castro Daire, ficam a ocupar
as duas vice-presidências.
«Houve cumprimento da
Lei, que prevê que, no caso de
não haver entendimento, se aplique esta solução, ou seja, o
presidente é o autarca mais idoso, e os vice-presidentes são os
autarcas mais novos». justifica
Rogério Abrantes. O autarca
sublinha, por isso que vai ocupar
a presidência «até que haja
consenso na eleição».
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BAIRRO DO MODORNO REQUALIFICADO EM MANGUALDE
Os moradores do Bairro do
Modorno, em Mangualde, já
estão a usufruir do novo espaço
público do bairro. É o primeiro
grande investimento na regeneração urbana de Mangualde,
cujo objectivo é "aumentar a
qualidade de vida dos mangualdenses e proporcionar uma
maior alavancagem do investimento privado". A requalíficação do espaço integra o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) no
Portuga12020, que engloba um
pacote financeiro de 5 milhões
de curtis.
Na cerimónia de inauguração, que decorreu no Largo
António Cunha Rodrigues, o
presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo,
mostrou o seu contentamento
perante.a conclusão de uma obra
"tão importante e necessária
como esta, que em muito facilitará o dia-a-dia dos moradores
do Bairro do Modorno".

A peça de teatro «Este Modomo que eu amo», com personagens e histórias baseadas em
acontecimentos do Bairro, animoua inauguração.
A requalificação do Bairro
representou um investimento
total de 355.704 euros, montante
comparticipado em 85% por
fundos comunitários. A empreitada promoveu a remodelação
da rede viária ao nivel das infraestruturas e a melhoraria da
pavimentação existente, hidráulicas e da iluminação pública
com o aumento da eficiência
energética.
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Mangualde.Programação Lúdica e Cultural de Natal
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Estão quase a arrancar as comemorações da época natalícia no concelho de Mangualde! Amanhã,
sexta-feira, a iluminação de Natal será ligada às 17h00. Seguem-se três semanas de animação e
confraternização que ninguém vai querer perder! As atividades são organizadas pelo Município de
Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde e da União das Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Há diversão para todas as idades. Exposições, animação de rua, horas do conto, ateliers de natal,
workshops, música e muito mais preencherão o Largo Dr. Couto e outros locais do concelho. À
animação esperada, juntar-se-ão a tradição e a solidariedade, tão habituais entre as gentes de
Mangualde.
PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E PARA TODAS AS IDADES!
Os mais pequenos são os primeiros a não querer ficar em casa! Na tarde de dia 9, entre as 14h30 e as
17h30, o Pai Natal estará no Largo Dr. Couto, onde os esperam atividades como modelagem de
balões, pinturas faciais e ateliers. O mesmo acontecerá nas tardes dos dias 10, 16 e 17.
Os dias 13, 14 e 15 de dezembro vão ser dedicados às IPSS's e às escolas de Mangualde com a
realização da habitual Festa de Natal. As diversões acontecem também no Largo Dr. Couto e serão
divididas em quatro sessões: a tarde do dia 13 é dedicada às crianças do Ensino Pré-Escolar das
IPSS's do concelho, bem como a manhã do dia 14, dedicada aos mais pequenos do Agrupamento de
Escolas de Mangualde. Já as sessões da tarde dos dias 14 e 15 serão direcionadas para os alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas do concelho.
Domingo, dia 17 de dezembro, vai ser também ele sinónimo de animação. De manhã, participantes
vestidos de vermelho e preto, munidos de gorro do Pai Natal, poderão "zumbar" no Largo Dr. Couto.
Já na tarde de dia 21, um desfile de Pais e Mães Natal, protagonizado pelos utentes das IPSS's e ATL's
do concelho, percorrerá as ruas do centro da cidade.
A música fará também parte deste Natal. Dia 17, pelas 16h00, realizar-se-á, no Complexo Paroquial
de Mangualde, o Espetáculo "Clássicos de Natal". Já na noite de dia 21 decorrerá o Encontro de
Grupos Corais.
Para aqueles que ainda não compraram os presentes de Natal, os habituais Mercados de Natal
decorrerão nos dias 8, 9, 10, 16 e 17, entre as 14h00 e as 18h00. A inscrição é obrigatória e limitada
no Turismo de Mangualde.
E porque Natal também é sinónimo de entreajuda, a campanha "Por um Sorriso" pretende, à
semelhança de edições anteriores, tornar mais feliz o Natal dos mais pequenos. Entre 2 e 15 de
dezembro, é possível entregar, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde, brinquedos que serão
posteriormente entregues às crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam
sinalizadas no âmbito da Ação Social.
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PROGRAMA
1 SEXTA
17h00 Cidade de Mangualde
Já é Natal em Mangualde!
Iluminação de Natal
2 a 15 DEZEMBRO
De 2.ª a 6.ª feira, 9h00 - 17h00
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde
Campanha de Natal "Por um Sorriso"
Recolha de brinquedos
4 a 11 DEZEMBRO
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
"Atelier Pontos e Encontros"
Exposição de Natal
7 QUINTA
21h00 Largo Dr. Couto
Big Band Poema
"Músicas de Natal"
8 SEXTA
21h00 Largo Dr. Couto
"X-MAS Night"
Comissão de Finalistas do Agrupamento de Escolas de Mangualde
9 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
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Atelier para Crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"
10 DOMINGO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para Crianças
15h00 Largo Dr. Couto
A Lili-RIRi vem ler para ti
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
11 SEGUNDA
10h00 Largo Dr. Couto
Contos de Natal
"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Pintura em Tecido Individual de Mesa"
Por Paula Rodrigues
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
12 TERÇA
10h00 Largo Dr. Couto
Contos de Natal
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"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Biscuit"
Por Isaura Figueiredo
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo. Máximo: 15 pessoas)
13 QUARTA
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
IPSS's - Crianças Pré-Escolar
14 QUINTA
10h00 - 11h30 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças Pré-Escolar
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
15 SEXTA
10h00 - 11h30 e 14h30 - 16h00
Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
16 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação

Página 19

Pai Natal com outras personagens
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Orquestra Juvenil
"+ Música"
Agrupamento de Escolas de Mangualde
17 DOMINGO
11h00 Largo Dr. Couto
Zumba de Natal
(Participantes vestidos de vermelho e preto, com gorro de Pai Natal)
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação
Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
16h00 Complexo Paroquial de Mangualde
Espetáculo Clássicos de Natal
Por Carlos Guilherme e Filipa Lopes
17h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"
18 SEGUNDA
14h00 Largo Dr. Couto
Projeto Intergeracional e Interinstitucional
"Bons Velhos Tempos" - Natal dos Avós
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19 TERÇA
15h00 Largo Dr. Couto
Atelier "Arranjos de Natal"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Por Maria João Henriques
20 QUARTA
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop de Culinária
"Bolo Rei"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Pastelaria Cinderela
21h00 Largo Dr. Couto
Palestra subordinada ao tema
"O Natal"
Proferida pelo Sr. Padre Manuel da Rocha
"Noite Feliz, Contos e Melodias"
Grupos Corais da Paróquia e Centro Social de Mangualde
21 QUINTA
15h00 Centro da Cidade
Desfile de Pais/Mães Natal - IPSS's/ATL
21h00 Largo Dr. Couto
Encontro de Grupos Corais
Grupo Coral Infantil da Paróquia Mesquitela
Grupo Coral da Paróquia de Espinho
Grupo Coral da Banda Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares
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MERCADOS DE NATAL!
Dias 8, 9, 10, 16 e 17 | 14h00 - 18h00
(Inscrição obrigatória e limitada no Turismo de Mangualde)
1 Dezembro, 2017
José Silva
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■ COMUNIDADF INTERMUNICIPAI. VISEU DÃO LAFÕES

VOTAÇÃO COM "BRAÇO NO AR" INVIABILIZA
INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
EM MANGUALDE,
OPOSIÇÃO FALA EM
CLARA VIOLAÇÃO DA
LEI NA FORMA COMO
FORAM ELEITOS OS
REPRESENTANTES
PARA A ASSEMBLEIA
INTERMUNICIPAL.
TRABALHOS FORAM
SUSPENSOS ATÉ SITUAÇÃO
FICAR REGULARIZADA

. instalação da Assembleia Intermunicipal da Comunidade InAermunicipal (CIM) Viseu Dão
Lafões foi adiada por causa do método
como alguns dos representantes dos
municípios foram eleitos nas respetivas
assembleias municipais. Tudo porque
foram conhecidos casos em que a
eleição foi feita de "braço no ar", um
procedimento que viola a lei (ler texto
nesta página).
No início dos trabalhos foi levantado
o "incidente" que aconteceu em Mangualde e que já tinha dado origem a um
protesto junto dos serviços da CIM. No

representatividade por terem o maior
número de eleitores.

decorrer da discussão ficou-se também a
saber que situação idêntica tinha acontecido em Castro Daire, embora a votação
com braço no ar tenha sido aceite por
todos os partidos políticos com assento
na Assembleia Municipal (AM).
Tendo em conta as dúvidas suscitadas,
foi deliberado suspender os trabalhos
até a situação estar regularizada nas
respetivas assembleias municipais. Só
depois poderá ser instalada uma nova
Assembleia Intermunicipal e eleita a
Mesa que os socialistas gostariam de
ver entregue a Rui Santos, a AM de
Tondela.

Órgão deliberativo da CIM, a Assembleia Intermunicipal é constituída
por 46 membros das assembleias
municipais dos 14 municípios que
integram a Comunidade. É dirigida
por um presidente, um vice-presidente
e um secretário, eleitos de entre os seus
membros.
À semelhança do que poderá vir a
acontecer com a CIM, a presidência
poderá ser rotativa caso o número de
eleitos seja o empate (23 PS e 23 PSD).
Os socialistas reclamam que são o partido com o maior número de câmaras;
os sociais-democratas que têm maior

Ficou o mais velho a mandar
Para já, na CIM, o impasse criado sobre
quem deve dirigir este órgão foi ultrapassado com a nomeação, transitória,
do presidente da Câmara de Carregai
do SaL Rogério Abrantes explicou que
depois de não ter havido consenso,
recorreu-se à lei que determina que é o
presidente com mais idade a assumir
o cargo.
"Como não houve acordo, teve
de se seguir a lei. E sou eu o mais
velho. Coube-me a mim a fava",
disse.
Já os vice-presidentes passam a ser
os autarcas mais novos, neste caso os
líderes de Castro Daire e Mangualde,
respetivamente Paulo Almeida e João
Azevedo.
A situação é, para já transitória, até os
partidos encontrarem um consenso
que poderá passar pela presidência
em alternância. Enquanto isso não
acontecer, Rogério Abrantes continuará
a dirigir a CIM.
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As comemorações da época natalícia no concelho de Mangualde, iniciam, sexta-feira, a iluminação de
Natal será ligada às 17h00. Seguem-se três semanas de animação e confraternização que ninguém vai
querer perder! As atividades são organizadas pelo Município de Mangualde, com o apoio da Associação
Empresarial de Mangualde e da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Há diversão para todas as idades. Exposições, animação de rua, horas do conto, ateliers de natal,
workshops, música e muito mais preencherão o Largo Dr. Couto e outros locais do concelho. À
animação esperada, juntar-se-ão a tradição e a solidariedade, tão habituais entre as gentes de
Mangualde.
PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E PARA TODAS AS IDADES!
Os mais pequenos são os primeiros a não querer ficar em casa! Na tarde de dia 9, entre as 14h30 e as
17h30, o Pai Natal estará no Largo Dr. Couto, onde os esperam atividades como modelagem de
balões, pinturas faciais e ateliers. O mesmo acontecerá nas tardes dos dias 10, 16 e 17.
Os dias 13, 14 e 15 de dezembro vão ser dedicados às IPSS's e às escolas de Mangualde com a
realização da habitual Festa de Natal. As diversões acontecem também no Largo Dr. Couto e serão
divididas em quatro sessões: a tarde do dia 13 é dedicada às crianças do Ensino Pré-Escolar das
IPSS's do concelho, bem como a manhã do dia 14, dedicada aos mais pequenos do Agrupamento de
Escolas de Mangualde. Já as sessões da tarde dos dias 14 e 15 serão direcionadas para os alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas do concelho.
Domingo, dia 17 de dezembro, vai ser também ele sinónimo de animação. De manhã, participantes
vestidos de vermelho e preto, munidos de gorro do Pai Natal, poderão "zumbar" no Largo Dr. Couto.
Já na tarde de dia 21, um desfile de Pais e Mães Natal, protagonizado pelos utentes das IPSS's e ATL's
do concelho, percorrerá as ruas do centro da cidade.
A música fará também parte deste Natal. Dia 17, pelas 16h00, realizar-se-á, no Complexo Paroquial
de Mangualde, o Espetáculo "Clássicos de Natal". Já na noite de dia 21 decorrerá o Encontro de
Grupos Corais.
Para aqueles que ainda não compraram os presentes de Natal, os habituais Mercados de Natal
decorrerão nos dias 8, 9, 10, 16 e 17, entre as 14h00 e as 18h00. A inscrição é obrigatória e limitada
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no Turismo de Mangualde.
E porque Natal também é sinónimo de entreajuda, a campanha "Por um Sorriso" pretende, à
semelhança de edições anteriores, tornar mais feliz o Natal dos mais pequenos. Entre 2 e 15 de
dezembro, é possível entregar, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde, brinquedos que serão
posteriormente entregues às crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam
sinalizadas no âmbito da Ação Social.
PROGRAMA
1 SEXTA
17h00 Cidade de Mangualde
Já é Natal em Mangualde!
Iluminação de Natal
2 a 15 DEZEMBRO
De 2.ª a 6.ª feira, 9h00 - 17h00
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde
Campanha de Natal "Por um Sorriso"
Recolha de brinquedos
4 a 11 DEZEMBRO
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
"Atelier Pontos e Encontros"
Exposição de Natal
7 QUINTA
21h00 Largo Dr. Couto
Big Band Poema
"Músicas de Natal"
8 SEXTA
21h00 Largo Dr. Couto
"X-MAS Night"
Comissão de Finalistas do Agrupamento de Escolas de Mangualde
9 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
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Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para Crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"
10 DOMINGO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação: Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para Crianças
15h00 Largo Dr. Couto
A Lili-RIRi vem ler para ti
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
11 SEGUNDA
10h00 Largo Dr. Couto
Contos de Natal
"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Pintura em Tecido Individual de Mesa"
Por Paula Rodrigues
Exposição de trabalhos sobre a obra
"Uma Mão Cheia de Histórias"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
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Máximo: 15 pessoas)
12 TERÇA
10h00 Largo Dr. Couto
Contos de Natal
"O fato do Pai Natal"
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop "Biscuit"
Por Isaura Figueiredo
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo. Máximo: 15 pessoas)
13 QUARTA
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
IPSS's - Crianças Pré-Escolar
14 QUINTA
10h00 - 11h30 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças Pré-Escolar
14h30 - 16h00 Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
15 SEXTA
10h00 - 11h30 e 14h30 - 16h00
Largo Dr. Couto
Festa de Natal
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Crianças 1º Ciclo do Ensino Básico
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16 SÁBADO
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação
Pai Natal com outras personagens
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
21h00 Largo Dr. Couto
Orquestra Juvenil
"+ Música"
Agrupamento de Escolas de Mangualde
17 DOMINGO
11h00 Largo Dr. Couto
Zumba de Natal
(Participantes vestidos de vermelho e preto, com gorro de Pai Natal)
14h30 - 17h30 Largo Dr. Couto
Animação
Pai Natal
Modelagem de Balões
Pinturas Faciais
Atelier para crianças
16h00 Complexo Paroquial de Mangualde
Espetáculo Clássicos de Natal
Por Carlos Guilherme e Filipa Lopes
17h00 Largo Dr. Couto
Espetáculo
"Circo de Natal"

Página 28

18 SEGUNDA
14h00 Largo Dr. Couto
Projeto Intergeracional e Interinstitucional
"Bons Velhos Tempos" - Natal dos Avós
19 TERÇA
15h00 Largo Dr. Couto
Atelier "Arranjos de Natal"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Por Maria João Henriques
20 QUARTA
15h00 Largo Dr. Couto
Workshop de Culinária
"Bolo Rei"
(Inscrições gratuitas no posto de Turismo
Máximo: 15 pessoas)
Pastelaria Cinderela
21h00 Largo Dr. Couto
Palestra subordinada ao tema
"O Natal"
Proferida pelo Sr. Padre Manuel da Rocha
"Noite Feliz, Contos e Melodias"
Grupos Corais da Paróquia e Centro Social de Mangualde
21 QUINTA
15h00 Centro da Cidade
Desfile de Pais/Mães Natal - IPSS's/ATL
21h00 Largo Dr. Couto
Encontro de Grupos Corais
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Grupo Coral Infantil da Paróquia Mesquitela
Grupo Coral da Paróquia de Espinho
Grupo Coral da Banda Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares
MERCADOS DE NATAL!
Dias 8, 9, 10, 16 e 17 | 14h00 - 18h00
(Inscrição obrigatória e limitada no Turismo de Mangualde)
1 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco

Página 30

Renascimento
A31

ID: 72653282

01-12-2017

Meio: Imprensa

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,01 x 17,95 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

JÁ ARRANCOU A ÉPOCA 2017/18
MANGUALDE ACOLHEU 1.2 CIRCUITO MUNICIPAL
DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
243 atletas, 24 treinadores a bancadas repletas de
apoiantes
As Piscinas Municipais de Mangualde, como vem
sendo habitual, receberam a la concentração, época 2017/18, do Circuito Municipal das Escolas de
Natação. Os atletas da casa, Mónica Silva e António
Fernandes, destacaram-se nos escalões de juniores e
seniores. Iniciou-se assim mais uma temporada com a
presença de 243 atletas, 24 treinadores e o carinho
e apoio dos apoiantes que encheram por completo as
bancadas.
Estiveram ainda presentes os 30 nadadores que se

evidenciaram, nos respetivos escalões, na temporada
passada, recebendo os merecidos troféus de Nadadores do Ano, entregues pelos Vereadores do Desporto
da Autarquia de Mangualde, Rui Costa, de Penalva
do Castelo, Manuel Lopes, de Castro Daire, Pedro
Fontes, pela Vice-Presidente da Autarquia de Arganil,
Paula Dinis, pelo Presidente da AEFD de Tondela,
Miguel Riquito e pelo Coordenador do Complexo do
Príncipe Perfeito, Paulo Cavaleiro.
A próxima concentração realiza-se no próximo dia 10
de dezembro na Piscina Olímpica do Forlife.
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JANTAR LITERÁRIO ASSINALA 20.2 ANIVERSÁRIO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
ESPAÇO INAUGURADO A 22 DE
NOVEMBRO DE 1997

Para além das leituras e performances de dança
que decorreram durante a abertura e jantar literário,

No sentido de celebrar o seu 20.° aniversário, a

realizadas pela Associação AMARTE — Associação

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves realizou

pelo Movimento, Arte e Terapia, os presentes puderam

um jantar literário recheado de momentos culturais.

ainda assistir à apresentação do Teatro do Montemuro

O evento, que decorreu no dia 24 de novembro,

com a peça "Contos de Baco: à frente de Baco, ou

juntou quase uma centena de leitores, amigos e

atrás de todos os Deuses". Esta peça está inserida no

frequentadores da Biblioteca em torno da cultura.

projeto itinerante da Rede Cultural Viseu Dão Lafões.

Entre eles encontravam-se Elísio Oliveira, Vice-

Esta celebração, inserida no projeto Sextas da Lua,

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, os

foi possível graças ao apoio da AMARTE, da COAPE

vereadores João Lopes, Rui Costa e Maria José

— Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de

Lopes, bem como António Barreiros, Presidente da

Mangualde, da Pastelaria Cinderela, da Audioglobo

autarquia em 1997, ano de inauguração da Biblioteca.

(José Marques) e de toda a equipa da Biblioteca
Municipal.
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7 MEDALHAS
ALCANÇADAS
POR ATLETAS DO
CENTRO BUJUTSU DE
MANGUALDE
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, recebeu no sábado dia 18 de novembro,
os três atletas do Centro Bujutsu de Mangualde
medalhados no XIX Campeonato Mundial de Karaté
da FSKA (Funakoshi Shotokan Karaté Association).
Ao todo, foram sete as medalhas conquistadas por
Pedro Veloso, Pedro Elvas e Joana Venâncio.
O Sensei Pedro Veloso alcançou o primeiro lugar em
Kata Individual e o terceiro lugar em Kata Equipa. Já
o atleta Pedro Elvas foi o primeiro classificado em
Kumite Individual e o segundo em Kata Individual.
Por sua vez, a atleta Joana Venâncio foi a grande
vencedora em Kumite Equipa Open, segunda
classificada em Kumite Individual e conquistou o
terceiro lugar em Kata Individual.
Neste campeonato, que decorreu em Crawley
(Inglaterra) entre os dias 27 e 29 de outubro,
marcaram presença 600 atletas oriundos de 20
países. Representando Portugal pela KPS (KarateDo Portugal Shotokan), a União de Karaté Shotokan
selecionou uma delegação de 13 atletas oriundos
de diversos Dojos da UKSB para representarem a
região, onde se inclui o Centro Bujutsu de Mangualde.
Ao todo, alcançaram 22 medalhas e três taças.
João Azevedo enalteceu o trabalho e dedicação
dos atletas, bem como o apoio e compreensão das
respetivas famílias, salientando que é um orgulho ver
o nome do concelho tão bem representado.
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MEMBROS DO GOVERNO
VERIFICARAM REALIDADE DA
SITUAÇÃO EM DESLOCAÇÕES À
REGIÃO
VÁRIAS INICIATIVAS ESTÃO EM CURSO
PARA MINORAR PROBLEMA
P.08 e 09

FESTA DE
SANTA CECÍLIA
ABRUNHOSA A VELHA FESTEJOU A SUA
PADROEIRA E TAMBÉM PATRONA DOS
MÚSICOS

Como habitual a festa de Santa Cecília contou
com a celebração da Eucaristia seguindo-se na
Casa da Cultura o Almoço convívio onde músicos e
familiares confraternizam

P.07

/*/

KARATÉ

"POR UM MANGUALDE +
VERDE"

ATLETAS DO CENTRO BUJUTSO
DE MANGUALDE ALCANÇARAM 7
MEDALHAS EM CAMPEONATO QUE
DECORREU NA INGLATERRA

INICIATIVA DECORREU EM
TORNO DO PROJETO ECO
ESCOLAS CONTRIBUINDO PARA A
RECUPERAÇÃO DO TERRITÓRIO

P.04
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
INSTITUTO CLINICO
da G. Gue rra,
n° 27 DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY
Serviços Nacionais e Internacionais

V

en=zrimisizr

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

P.05

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

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

MIE
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO PARA
EMPRESAS AFETADAS PELOS INCENDIOS
Empresários de mangualde esclarecidos sobre Apoios à Reposição da Atividade Económica
Decorreu na passada sexta-feira, 17 de novembro, uma sessão de esclarecimento sobre o
sistema REPOR - Sistema de Apoio à Reposição da Atividade Económica (Fundos Nacionais).
A sessão, que foi ministrada nas instalações do Cl DEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, tinha como público-alvo as empresas mangualdenses afetadas
pelos incêndios do dia 15 de outubro. A iniciativa contou com a presença do Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, que mostrou a preocupação do Município
relativamente ao tecido empresarial afetado.
O sistema REPOR corresponde a uma tipologia de apoios ao abrigo do Portugal 2020, com
base no Decreto-Lei n.° 135-B/2017, de 3 novembro, com vista à reposição da capacidade
produtiva das empresas. Com este Decreto-Lei pretende-se "minimizar as perdas de emprego e
permitir que as empresas reiniciem a sua atividade o mais rapidamente possível".
A sessão de esclarecimento contou também com a presença de Marta Rodrigues, do Instituto de
Emprego e de Formação Profissional, que abordou a temática da portaria 347-A/2017, relativa a
termos e a condições de atribuição dos apoios imediatos previstos destinados às populações e
empresas afetadas pelos incêndios.
Estiveram ainda presentes dois representantes do Grupo Missão da AIRV - Associação
Empresarial da Região Viseu.
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PROBLEMA DA SECA E FALTA DE ÁGUA CONTINUA
A AFETAR GRAVEMENTE O CONCELHO DE
MANGUALDE
MEMBROS DO GOVERNO DESLOCARAM-SE A IVANGUALDE E NA
BARRAGEM DE FAGILDE PUDERAM VERIFICAR QUE A SITUAÇÃO É MUITO
CRITICA
No passado dia 16 de novembro, o Secretário
de Estado do ambiente, Carlos Martins, esteve
em Mangualde onde presidiu à assinatura de um
protocolo entre os municípios de Mangualde, Viseu,
Penalva do Castelo e Nelas, por forma a reforçar o
apoio financeiro para que a situação dramática que se
vive neste território, seja debelada.
Na sua intervenção, o secretário de Estado do
Ambiente referiu "Hoje foi publicado um segundo
despacho de Apoio ao Fundo Ambiental, que vai
mobilizar mais 250 mil euros, no global, meio milhão
de euros, para esta operação. Estes 250 mil euros
vão diretamente apoiar uma iniciativa da Águas de
Portugal, a partir das Águas do Norte, numa operação
que deve decorrer nos próximos 15 dias e que vai
funcionar praticamente 24 horas por dia". Recordese que o Governo já tinha anunciado uma verba
de 250 mil euros para que os municípios de Viseu,
Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo pudessem
fazer face às despesas relacionadas com o transporte
de água, em camiões cisterna.
Este reforço como referiu Carlos Martins, traduzirse-á em 15 camiões cisterna de água diários. "Vamos
atingir cerca de 40 camiões cisterna, entre os que já
estavam em serviço e os que a Águas de Portugal vai
colocar".
Carlos Martins, salientou ainda, que os consumos
diários nestes quatro concelhos, num total de mais de
100 mil habitantes, anda à volta dos 20 mil metros
cúbicos (m3). "Atualmente, estamos com cerca de
dois mil m3 com os transportes implementados e
queremos passar esse valor para um valor próximo
dos seis mil m3. O Município de Viseu vai também
colocar em funcionamento uma captação subterrânea
que se estima tenha uma injeção na rede de cerca

de três mil m3. Depois temos ainda outras origens,
nomeadamente algumas pedreiras que tinham ainda
recursos hídricos e que, mercê de algum tratamento,
podem também ajudar a atingir um valor muito
próximo do nosso desejo".
Esta situação é sem dúvida a mais critica que o
país enfrenta. Além das medidas atrás referidas o

Secretário de Estado referiu que o Governo está
já a realizar estudos para o desassoreamento da
Albufeira de Fagilde, de forma a aumentar o volume
de armazenamento futuro. "Está a ser desenvolvido
também um conjunto de avaliações técnicas da
Estação de Tratamento de Água, uma vez que ela
pode disponibilizar mais 8%, com pequenas obras
que, seguramente, vão ser feitas antes do próximo
verão".
No que respeita a medias mais estruturais já "estão
a ser levados a cabo estudos no sentido de altear
a Barragem de Fagilde, com o intuito de aumentar
em cerca de 25% o seu volume de encaixe e além
disso, está a ser avaliada uma opção de ligação por
conduta, a partir do sistema das Águas do Norte, uma
interligação que pode funcionar sempre que aqui
possa haver uma situação de maior risco", concluiu
Carlos Martins.
Para João Azevedo, Presidente da Câmara de
Mangualde, esta assinatura vem dar início a um novo
momento que é o carregamento de mais água para
esta região mostrando que "o Governo esta a tratar
com mais competência e grande objetividade no
respeito pelas populações e por este território que
tem sido fustigado por ações de extrema calamidade".
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Esta ação como referiu o Presidente da Câmara
de Mangualde não fica resolvida mas "fico mais
tranquilo com este anuncio do Secretário de Estado
relativamente não só a este protocolo que acabamos
de assinar mas principalmente pelo despacho que
saiu hoje".
"As questões estruturais estão a ser avaliadas,
pensadas, refletidas. Vamos ter que por em marcha
um plano de médio e longo prazo. Neste momento o
que queremos resolver é não faltar água a ninguém.
Não faltará um litro de água a ninguém não só nos
domicílios como nas instituições, empresas, escolas,
saúde, IPSS's...", frisou João Azevedo.
João Azevedo salientou ainda que esta
responsabilidade tem que ser assumida pelo Governo,
tal como tem vindo a demonstrar, uma vez que os
municípios não têm condições financeiras para ter
um custo como o que estão a ter. "Os autarcas estão
a exigir, mas também estão a cumprir", salientou. A
concluir o edil mangualdense referiu "todos temos que
ser responsáveis"

•

depois de terem sido feitos alguns testes durante o
dia anterior.
"Esta ação vem demonstrar que estamos preparados
para agir quando somos confrontados com situações
de catástrofe como esta que está a acontecer na
nossa região. Com este reforço de camiões diários
estamos a dar uma resposta cabal às necessidades
das pessoas, aos domicílios, ao tecido empresarial, à
economia social, à saúde e a todos os agentes locais,
para que esta região seja competitiva e tenha esperança para o futuro. ", sublinhou João Azevedo, Presi-

dente da Câmara Municipal de Mangualde.
"A água vai ser tirada da Albufeira da Aguieira, que
tem uma capacidade muito maior, e trazida diretamente para a Albufeira de Fagilde. Essa água é depois
tratada na própria ETA de Fagilde e entra nos sistemas para poder abastecer estes quatro concelhos",
explicou o Ministro do Ambiente. Referiu ainda que
este transporte será assegurado por camiões-cisterna
de corporações de bombeiros de oito distritos do país,
que já partiram dos seus locais de origem carregados
com água. Para tal, tinha sido anunciada uma verba
de 250 mil euros, para que os quatro municípios pudessem fazer face às despesas relacionadas com o
transporte de água. Posteriormente, o Governo disponibilizou mais 250 mil euros para apoiar uma iniciativa
da Águas de Portugal, que veio reforçar o transporte
diário, em camiões-cisterna.
A situação crítica mantém-se e de acordo com o índice meteorológico de seca do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (I PMA), a 15 de novembro,
verificou-se um aumento da área em situação de seca
extrema em todo o território de Portugal Continental.
Segundo o IPMA, a 15 de novembro cerca de 6%
do território estava em seca severa e 94% em seca
extrema.

No seguimento de toda esta situação à volta da
pouca quantidade de água disponível, João Matos
Fernandes, Ministro do Ambiente, esteve no dia 18
de novembro, em Mangualde, onde o Governo, numa
ação conjunta do Ministério da Defesa, do Ministério
da Administração Interna, do Ministério do Ambiente
e das Autarquias, leva a cabo uma ação de reforço do
transporte de água, nesta que é a maior operação de
sempre em Portugal de transporte de água.
O Governo está a enviar mais 45 camiões-cisterna
diariamente para descarregar água bruta na Albufeira
de Fagilde, somando-se aos 51 já existentes, para
enfrentar a seca que atinge os quatro concelhos do
distrito de Viseu - Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Viseu, anunciou o ministro do Ambiente. Esta
operação arrancou no domingo, dia 19, pelas 07h00,
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MEMBROS DO GOVERNO
VERIFICARAM REALIDADE DA
SITUAÇÃO EM DESLOCAÇÕES À
REGIÃO
VÁRIAS INICIATIVAS ESTÃO EM CURSO
PARA MINORAR PROBLEMA
P.08 e 09

FESTA DE
SANTA CECÍLIA
ABRUNHOSA A VELHA FESTEJOU A SUA
PADROEIRA E TAMBÉM PATRONA DOS
MÚSICOS

Como habitual a festa de Santa Cecília contou
com a celebração da Eucaristia seguindo-se na
Casa da Cultura o Almoço convívio onde músicos e
familiares confraternizam

P.07

/*/

KARATÉ

"POR UM MANGUALDE +
VERDE"

ATLETAS DO CENTRO BUJUTSO
DE MANGUALDE ALCANÇARAM 7
MEDALHAS EM CAMPEONATO QUE
DECORREU NA INGLATERRA

INICIATIVA DECORREU EM
TORNO DO PROJETO ECO
ESCOLAS CONTRIBUINDO PARA A
RECUPERAÇÃO DO TERRITÓRIO

P.04
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
INSTITUTO CLINICO
da G. Gue rra,
n° 27 DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY
Serviços Nacionais e Internacionais

V

en=zrimisizr

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

P.05

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

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

MIE
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afetadas pelos incêndios.
O Governo português disponibilizou 120 toneladas
de açúcar e uma linha de crédito no valor de cinco
milhões de euros destinada a apoiar a alimentação
dos animais. A esta linha de crétido poderão recorrer
os agricultores cujas explorações se situem nos con-

celhos afetados pelos incêndios, incluindo os apicultores.
Luís Medeiros Silva esteve em visita ao distrito de Viseu durante o dia de ontem, tendo visitado Mangualde, um dos concelhos mais afetados pelos incêndios.

...

SECRETARIO DE ESTADO
DA AGRICULTURA E
ALIMENTAÇÃO EM
VISITA A MANGUALDE
Governo apoia agricultores e apicultores cujas explorações foram afetadas pelos incêndios
Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, visitou o concelho de Mangualde
durante a manhã de ontem, 15 de novembro. A visita
teve início na COOPBEI — Cooperativa Agrícola e
Apícola das Beiras, onde foi recebido por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
É neste local que ficará sediada a plataforma de distribuição de alimentação para as abelhas, destinada
a abastecer os apicultores cujas explorações foram
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IV TRAIL DAS ALDEIAS DO MONDEGO
TRAIL PERCORREU AS ALDEIAS E AS PAISAGENS
SOBRE O MONDEGO
O IV Trail das Aldeias do Mondego decorreu no
passado sábado, dia 18 de novembro, e passou por
Mangualde, nomeadamente nos trilhos das freguesias
de Mangualde, Santiago de Cassurrães e Quintela
de Azurara. Este Trail realizou ainda a prova (35 km)
que contou para a Taça de Portugal de Trail ATRP
2017 Região Centro. Conheça os vencedores e
as classificações aqui. O momento contou com a
presença do Vice-presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, Elísio Oliveira.
Os amantes deste desporto tiveram ainda provas

de 16 kms, 2 x 16 kms, Mini trai) de 10 km e uma
caminhada de 9 kms. Ao dispor dos participantes
estiveram serviços de babysitting, apoio médico e
fisioterapeutas.
A prova foi organizada pela Casa do Benfica — Viseu
Running Team e contou com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde. Teve ainda a colaboração
da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, Junta de Freguesia de Quintela e União
das Freguesias de Santigo de Cassurrães e Póvoa de
Cervães.
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Deficiência.
A Secretária de Estado enalteceu o trabalho da CPCJ
de Mangualde, "bem como de todos os membros
integrantes desta mesma função", pela atividade
desenvolvida em prol do bem-estar, da qualidade de
vida e na proteção das crianças e jovens. Ana Sofia
Antunes demonstrou a preocupação do Governo
em relação ao decréscimo do número de famílias de
acolhimento.

CPCJ DE MANGUALDE ELOGIADA PELA SECRETARIA
DE ESTADO ANA SOFIA ANTUNES
Decorreu, durante o dia de sexta-feira, 17 de
novembro, o Seminário "Famílias de Acolhimento",
uma iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ) de Mangualde que contou com o
apoio da Câmara Municipal. João Azevedo, Presidente
da autarquia, destacou o "excelente trabalho" da
CPCJ de Mangualde, salientando ainda o trabalho em
rede de todas as instituições e pessoas envolvidas,

permitindo com a rapidez e eficiência necessárias dar
resposta às situações que surgem.
Para além de João Azevedo, na sessão de abertura do
Seminário intervieram Maria José Coelho, Presidente
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
em Risco de Mangualde, Telmo Antunes, Diretor
do Centro Distrital de Viseu e Ana Sofia Antunes,
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com

FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO EM DEBATE
O Seminário dividiu-se em dois painéis, um cia parte
da manhã e outro da parte da tarde, O I Painel foi
dedicado ao "Acolhimento Familiar - para onde vais,
rio que eu canto?", com intervenção de Paulo Guerra
- Juiz Desembargador, Diretor Adjunto do Centro
de Estudos Judiciários e moderado por Domingos
Fernando Martins de Almeida - Procurador da
República, Coordenador da Comarca de Viseu. O
II Painel trouxe a debate dois temas: "Acolhimento
Familiar - uma alternativa", por Celina Cláudio Diretora Técnica dos Serviços de Acolhimento
Familiar da Instituição "Mundos de Vida" e "Família de
Acolhimento - desafio e oportunidade de resposta?",
por Sandra Moura - Diretora do Núcleo de Infância e
Juventude. O Painel foi moderado por Hugo Campos
- Capitão do Destacamento da G NR de Mangualde.
O início da tarde contou ainda com um momento
Cultural: "Dance Teen" pelo Centro de Estudos
Musicais Nancy. O encerramento do evento contou
com a intervenção de Cláudia Dias, Fernando Júlio e
Mónica Luís.
A iniciativa realizou-se no Auditório da Biblioteca
Municipal Dr, Alexandre Alves, em Mangualde.
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SEMEAR MANGUALDE POR VIA AÉREA
I -

Reunião Municípios_ Semear Portugal por

aérea
29.11.17

Decorreu no passado dia 29 de novembro, nas
instalações do CIDEM — Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde, uma sessão
de esclarecimento sobre o projeto "Semear Portugal
por Via Aérea". Este projeto consiste no lançamento de
sementes nas encostas e/ou áreas de difícil acesso

dos municípios afetados pelos incêndios, recorrendo
a aviões. Esteve presente João Azevedo, Presidente
do Município de Mangualde, um dos seis municípios
onde arrancará esta iniciativa. A Mangualde juntamse Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e
Seia.
Milhares de sementes permitirão, assim, devolver vida
a zonas a que dificilmente se conseguiria aceder e, ao
mesmo tempo, acelerar o processo de repovoamento,
dado que os animais passam a contar com algum
alimento.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, da
responsabilidade da Take C'Air Crew Volunteers e
da Replantar Portugal, em parceria com a Quercus
e com a Avitrata. Conta ainda com a colaboração do
ICNF — Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, que certifica todas as sementes utilizadas
e ajudará na monitorização e acompanhamento do
resultado da intervenção aérea, em conjunto com
Universidades e Institutos Politécnicos. O Ministério
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
também apoia a iniciativa.
A primeira fase do projeto arranca às 9h00 do dia 5,
com partida do Aeródromo de Viseu.
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REQUALIFICAÇÃO DO
BAIRRO DA LAVOEIRA E
RUAS NA MESQUITELA
O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, visitou as obras que se encontram a decorrer no
Bairro da Lavoeira e em diferentes ruas da freguesia
de Mesquitela. Nesta visita, foi acompanhado por
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. A obra, que
implica um investimento de 165 mil euros, pretende
melhorar os acessos pedonais e rodoviários em diferentes locais da freguesia.
Com a intervenção no Bairro da Lavoeira pretendese melhorar as condições de circulação pedonal e
rodoviária na Rua Aristides Albuquerque Santos, Rua
da Lavoeira, Rua Jorge Amado, Rua José Régio e
Rua Virgílio Ferreira, bem como reforçar a rede de
drenagem de águas pluviais. O pavimento nestas vias
encontrava-se bastante degradado em resultado das
ações mecânicas do tráfego existente, da sua exposição às condições climatéricas e de intervenções
pontuais na rede de infraestruturas, razões pelas
quais será reabilitado. Também a sinalização vertical
existente nestas ruas será substituída e serão criados
dois marcos de incêndio.
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO
RODOVIÁRIA NA RUA DIREITA, RUA DO BACELO,
RUA DE S. PEDRO E LARGO DO BACELO
Já em Mesquitela, o objetivo é melhorar as condições
de circulação rodoviária na Rua Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo. Nestes locais,
também o piso afetado pelo trânsito e pela exposição
às condições climatéricas será reabilitado e a sinalização vertical, constantemente sujeita a exposição solar,
será substituída.
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ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO MODORNO
REQUALIFICADO
Os habitantes do Bairro do Modorno já podem
usufruir do novo espaço público do bairro. A cerimónia
de inauguração decorreu no passado dia 19 de

novembro, no Largo António Cunha Rodrigues.
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, mostrou o seu contentamento perante a

conclusão de uma obra tão importante e necessária
como esta, que em muito facilitará o dia-a-dia dos
moradores do Bairro do Modorno.
As obras de requalificação deste espaço perfazem
um investimento total de 355 704,88€, comparticipados em 85% por fundos comunitários. A empreitada promoveu a remodelação da rede viária ao nível
das infraestruturas e a melhoraria da pavimentação
existente, hidráulicas e da iluminação pública com o
aumento da eficiência energética.
Este foi o primeiro grande investimento na regeneração urbana de Mangualde. O objetivo é aumentar a
qualidade de vida dos mangualdenses e proporcionar
uma maior alavancagem do investimento privado. A
requalificação do Bairro do Modorno integra o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) no
Portugal2020, que engloba uni pacote financeiro de
5 milhões de euros.
A cerimónia teve início com "Este Modorno que eu
amo!", uma peça de teatro com personagens e histórias baseadas em acontecimentos do bairro.
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SESSÃO DE ENTREGA DE PRÉMIOS DO "CONCURSO
DE IDEIAS DE NEGÓCIO" CLDS3G MANGUALDE
Realizou-se, no passado dia 10 de Novembro, nas
instalações do Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde (Cl DEM), a sessão de entrega de prémios do Concurso de Ideias de Negócio,
promovido pelo CLDS3G Mangualde, dirigido a todos
os desempregados residentes no concelho.
O concurso teve início em Janeiro deste ano e teve
por objetivo promover a inovação e o dinamismo na
região, sensibilizar e motivar para o empreendedorismo enquanto ativo fundamental da competitividade
do tecido empresarial, assim como o crescimento da
economia e do emprego.
Este evento veio agora premiar as três ideias vencedoras, que foram avaliadas quanto à inovação e
criatividade, originalidade, exequibilidade, o impacto
económico para a região, e a forma de apresentação
da ideia de negócio. Gonçalo Costa Viegas, ficou classificado em primeiro lugar, com o projeto "Cabeleireiro
Viegas"; Maria Filipa de Deus Santos Sequeira, em
segundo lugar, com o projeto "Tralhas d'Avó Mi"; e

Albertina Jesus Figueiredo Lopes Marques, em terceiro lugar, com o projeto "Relax Sobre Rodas". Aos
três premiados foi atribuído apoio e acompanhamento
técnico na elaboração do projeto/candidatura e apoio
na divulgação e promoção do projeto criado.
Na sessão, a representar as entidades parceiras do
concurso, estiveram presentes, Cecília Póvoas, pela
Obra Social Beatriz Pais — Raul Saraiva (Entidade
Coordenadora Local da Parceria do CLDS3G Mangualde), Marta Rodrigues, diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu, Paulo Sousa,
diretor geral da Associação Empresarial de Mangualde, Maria Jorge Mendes, representante da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão- Lafões, Teresa Pinto,
representante da Associação de Desenvolvimento do
Dão, e Joana Castro, representante da BestCenter.
Esta iniciativa decorreu no âmbito do projeto CLDS3G de Mangualde, "Partilhar o Presente, Preparar o
Futuro", Eixo I (Emprego, Formação e Qualificação),
atividade n°6.
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INICIATIVA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO
PROJETO ECO-ESCOLAS TODOS JUNTOS
"POR UM MANGUALDE + VERDE"
Durante a manhã do passado sábado, 18 de novembro, foram vários os voluntários que se juntaram à
iniciativa "Por um Mangualde + verde", uma iniciativa
da Câmara Municipal de Mangualde, da União de
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
e do Agrupamento de Escolas de Mangualde. João

Azevedo, Presidente da autarquia, foi um dos participantes que quiseram deixar o seu contributo para a
recuperação do território.
Durante toda a manhã, semearam-se sementes de
carvalho, os mais novos aprenderam a fazer seed balls
e, em conversa com pequenos e graúdos, chamou-se

a atenção dos participantes para a importância da
reflorestação na vida do ser humano e dos animais.
Procedeu-se, ainda, à recolha e separação dos vários
tipos de lixo encontrados.
A manhã terminou com um divertido almoço partilhado, onde reinou a boa disposição e a sensação de
dever cumprido.
A iniciativa, que decorreu em torno do Projeto Eco
Escolas, contou ainda com a colaboração do Corpo
Nacional de Escutas, Agrupamento: 299 - Mangualde.
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VERIFICARAM REALIDADE DA
SITUAÇÃO EM DESLOCAÇÕES À
REGIÃO
VÁRIAS INICIATIVAS ESTÃO EM CURSO
PARA MINORAR PROBLEMA
P.08 e 09

FESTA DE
SANTA CECÍLIA
ABRUNHOSA A VELHA FESTEJOU A SUA
PADROEIRA E TAMBÉM PATRONA DOS
MÚSICOS

Como habitual a festa de Santa Cecília contou
com a celebração da Eucaristia seguindo-se na
Casa da Cultura o Almoço convívio onde músicos e
familiares confraternizam

P.07

/*/

KARATÉ

"POR UM MANGUALDE +
VERDE"

ATLETAS DO CENTRO BUJUTSO
DE MANGUALDE ALCANÇARAM 7
MEDALHAS EM CAMPEONATO QUE
DECORREU NA INGLATERRA

INICIATIVA DECORREU EM
TORNO DO PROJETO ECO
ESCOLAS CONTRIBUINDO PARA A
RECUPERAÇÃO DO TERRITÓRIO

P.04
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
INSTITUTO CLINICO
da G. Gue rra,
n° 27 DEOFTALMOLOGIA

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY
Serviços Nacionais e Internacionais

V

en=zrimisizr

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

P.05

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

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

MIE
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MANGUALDE: Semear Portugal por via aérea

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVN Magazine Online

Data Publicação:

01/12/2017

URL: http://www.tvn.pt/tvnelas/mangualde-semear-portugal-por-via-aerea/

Regiões
MANGUALDE: Semear Portugal por via aérea
Por TVNelas - Dezembro 1, 2017 0 2
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Projeto pioneiro permite lançar sementes em encostas e áreas de difícil acesso
SEMEAR MANGUALDE POR VIA AÉREA
INICIATIVA ARRANCA DIA 5 DE DEZEMBRO
Decorreu hoje, 29 de novembro, nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, uma sessão de esclarecimento sobre o projeto "Semear Portugal por Via
Aérea". Este projeto consiste no lançamento de sementes nas encostas e/ou áreas de difícil acesso dos
municípios afetados pelos incêndios, recorrendo a aviões. Esteve presente João Azevedo, Presidente
do Município de Mangualde, um dos seis municípios onde arrancará esta iniciativa. A Mangualde
juntam-se Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Seia.
Milhares de sementes permitirão, assim, devolver vida a zonas a que dificilmente se conseguiria
aceder e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de repovoamento, dado que os animais passam a
contar com algum alimento.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, da responsabilidade da Take C'Air Crew Volunteers e da
Replantar Portugal, em parceria com a Quercus e com a Avitrata. Conta ainda com a colaboração do
ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que certifica todas as sementes
utilizadas e ajudará na monitorização e acompanhamento do resultado da intervenção aérea, em
conjunto com Universidades e Institutos Politécnicos. O Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural também apoia a iniciativa.
A primeira fase do projeto arranca às 9h00 do dia 5, com partida do Aeródromo de Viseu.
TAGSdestaquesMangualde
COMPARTILHAR
Facebook
Twitter
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tweet Artigo anteriorGAS:Gondomar Automóvel Sport" celebra no próximo dia 1 de Dezembro os seus
25 Anos de Existência. TVNelas
Dezembro 1, 2017
TVNelas
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"Semear Portugal por Via Aérea"em ação

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

04/12/2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26909

"Semear Portugal por Via Aérea"em ação
Posted by: Antonio Pacheco
4 de Dezembro de 2017
18 Views
Recentemente nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de
Mangualde, realizou-se uma sessão de esclarecimento sobre o projeto "Semear Portugal por Via
Aérea". Este projeto consiste no lançamento de sementes nas encostas e/ou áreas de difícil acesso dos
municípios afetados pelos incêndios, recorrendo a aviões. Esteve presente João Azevedo, Presidente
do Município de Mangualde, um dos seis municípios onde arrancará esta iniciativa. A Mangualde
juntam-se Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Seia.
Milhares de sementes permitirão, assim, devolver vida a zonas a que dificilmente se conseguiria
aceder e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de repovoamento, dado que os animais passam a
contar com algum alimento.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, da responsabilidade da Take C'Air Crew Volunteers e da
Replantar Portugal, em parceria com a Quercus e com a Avitrata. Conta ainda com a colaboração do
ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que certifica todas as sementes
utilizadas e ajudará na monitorização e acompanhamento do resultado da intervenção aérea, em
conjunto com Universidades e Institutos Politécnicos. O Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural também apoia a iniciativa.
A primeira fase do projeto arranca às 9h00 do dia 5, com partida do Aeródromo de Viseu.
4 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco

Página 50

A51

"POR UM SORRISO" É O LEMA DESTE NATAL!

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascimento Online

Data Publicação:

05/12/2017

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=8246

ENTREGA DOS BRINQUEDOS: DE 1 A 15 DE DEZEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE
(ÁTRIO)
À semelhança de anos anteriores, o Município de Mangualde volta a promover a campanha "Por um
Sorriso", uma campanha solidária de recolha de brinquedos que pretende fomentar o espírito de
entreajuda e tornar o Natal de todas as crianças do concelho especial.
Sob o lema "Por um Sorriso", esta ação tem como destinatárias as crianças das famílias mais
desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Ação Social. Imbuída de espírito
natalício, a restante comunidade pode, através de um gesto solidário, alegrar o Natal destas crianças
e respetivas famílias.
De segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, os brinquedos podem ser entregues no átrio da
Câmara Municipal de Mangualde. A ação insere-se na Programação de Natal da autarquia Natal em
Mangualde 2017 e todos os interessados poderão obter mais informações através do telefone 232 619
880 ou do e-mail ssocial@cmmangualde.pt.
5 de Dezembro de 2017
Rosto
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Animação, solidariedade e
tradição na época natalícia
Mangualde Município preparou um programa repleto de actividades natalícias
até ao dia 21 de Dezembro, com uma forte componente solidária
D.R.

Já arrancaram as comemorações da época natalícia no concelho de Mangualde! Na passada sexta-feira, dia 1 de Dezembro, a iluminação de Natal
foi ligada, pelas 17h00. Vão
agora seguir-se três semanas
de animação e confraternização que ninguém vai querer
perder!
As actividades são organizadas pelo município de Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde e da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela
e Cunha Alta.
Há diversão para todas as
idades. Exposições, animação
de rua, horas do conto, ateliers
de natal, workshops, música e
muito mais preencherão o
Largo Dr. Couto e outros locais
do concelho. À animação esperada, juntar-se-ão a tradição
e a solidariedade, tão habituais
entre as gentes de Mangualde.
Programação diversificada
e para todas as idades
Os mais pequenos são os primeiros a não querer ficar em
casa! Na tarde de dia 9, entre
as 14h30 e as 17h30, o Pai Natal
estará no Largo Dr. Couto, onde
os esperam actividades como

Largo Dr. Couto vai ser palco de muitas actividades de Natal

modelagem de balões, pinturas
faciais e ateliers. O mesmo
acontecerá nas tardes dos dias
10, 16 e 17 de Dezembro.
Os dias 13, 14 e 15 de Dezembro vão ser dedicados às IPSS’s
e às escolas de Mangualde,
com a realização da habitual
Festa de Natal. As diversões
acontecem também no Largo
Dr. Couto e serão divididas em
quatro sessões: a tarde do dia
13 é dedicada às crianças do
ensino pré-escolar das IPSS’s
do concelho, bem como a ma-

nhã do dia 14, dedicada aos
mais pequenos do agrupamento de escolas de Mangualde.
Já as sessões da tarde dos
dias 14 e 15 serão direccionadas
para os alunos do 1.º ciclo do
ensino básico do agrupamento de escolas do concelho.
Domingo, dia 17 de Dezembro, vai ser também ele sinónimo de animação. De manhã,
participantes vestidos de vermelho e preto, munidos de
gorro do Pai Natal, poderão

“zumbar” no Largo Dr. Couto.
Já na tarde de dia 21, um desfile
de Pais e Mães Natal, protagonizado pelos utentes das IPSS’s
e ATL’s do concelho, percorrerá
as ruas do centro da cidade.
A música fará também parte
deste Natal. Dia 17, pelas 16h00,
realizar-se-á, no Complexo Paroquial de Mangualde, o espectáculo “Clássicos de Natal”.
Já na noite de dia 21 decorrerá
o Encontro de Grupos Corais.
Para aqueles que ainda não
compraram os presentes de
Natal, os habituais Mercados
de Natal decorrerão nos dias 8,
9, 10, 16 e 17, entre as 14h00 e
as 18h00. A inscrição é obrigatória e limitada no Turismo de
Mangualde.
E porque Natal também é sinónimo de entreajuda, a campanha “Por um Sorriso” pretende, à semelhança de edições
anteriores, tornar mais feliz o
Natal dos mais pequenos. Até
ao dia 15 de Dezembro, é possível entregar, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde,
brinquedos que serão posteriormente entregues às crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito da
Acção Social. |
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Animação, solidariedade e tradição na época natalícia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

06/12/2017

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/26707

Já arrancaram as comemorações da época natalícia no concelho de Mangualde! Na passada sextafeira, dia 1 de Dezembro, a iluminação de Natal foi ligada, pelas 17h00. Vão agora seguir-se três
semanas de animação e confraternização que ninguém vai querer perder!
As actividades são organizadas pelo município de Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial
de Mangualde e da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Reflorestação da freguesia de Espinho - Farol da Nossa Terra

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

06/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7fdb961

O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" é o mote de uma iniciativa que tem início no
próximo dia 18 de dezembro.
A ação arranca às 14h30 com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, contando com a
presença das entidades envolvidas. Segue-se a reflorestação dos espaços públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00, na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, 19 de dezembro, os participantes voltam a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O encontro volta a dar-se no mesmo local, às
14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Época de natação começou com novos records

Os atletas da Escola de Natação de Vouzela participam, este domingo, nas piscinas do ForLife, em
Viseu, em mais uma etapa do Circuito Municipal das
Escolas de Natação.
A primeira competição da época arrancou, a 12 de
Novembro, nas Piscinas Municipais de Mangualde e
envolveu 18 escolas, num total de 250 atletas, tendo
Vouzela feito representar-se por 14 nadadores.
Os resultados alcançados foram bastante positivos, pois além dos 16 primeiros lugares, dois
segundos e um terceiro, foram batidos três records
de circuito e dois de escalão.
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Exposição de Artes Decorativas em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/12/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ec225438

Até 13 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, uma exposição de
artes decorativas. As peças são da autoria de Maria Angélica Feliz.
Maria Angélica Feliz é farmacêutica de profissão e dedica-se às artes decorativas há mais de 30 anos,
nos tempos livres. Frequentou vários cursos na área, um deles em Mangualde, altura em que expôs,
juntamente com as demais colegas do curso, os seus trabalhos.
A sua maior paixão são os trabalhos feitos com conchas, totalmente da sua autoria e uma homenagem
à sua mãe, a grande impulsionadora deste tipo de trabalhos.
7 Dezembro, 2017
José Silva
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"Espinho a renascer das cinzas" : Iniciativa de reflorestação

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/12/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a017f2c

O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" é o mote de uma iniciativa que tem início no
próximo dia 18 de dezembro.
A ação arranca às 14h30 com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, contando com a
presença das entidades envolvidas. Segue-se a reflorestação dos espaços públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00, na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, 19 de dezembro, os participantes voltam a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O encontro volta a dar-se no mesmo local, às
14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
7 Dezembro, 2017
José Silva
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Artes decorativas em exposição na Biblioteca Municipal de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

07/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa21cc0d

Até 13 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, uma exposição de
artes decorativas. As peças são da autoria de Maria Angélica Feliz.
Maria Angélica Feliz é farmacêutica de profissão e dedica-se às artes decorativas há mais de 30 anos,
nos tempos livres. Frequentou vários cursos na área, um deles em Mangualde, altura em que expôs,
juntamente com as demais colegas do curso, os seus trabalhos.
A sua maior paixão são os trabalhos feitos com conchas, totalmente da sua autoria e uma homenagem
à sua mãe, a grande impulsionadora deste tipo de trabalhos.
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Atelier "Pontos e Encontros" expõe na Biblioteca Municipal de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

07/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=28ffb2d8

Até dia 11 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a exposição de
trabalhos realizados no âmbito do Atelier "Pontos e Encontros". A iniciativa é promovida pelo Município
de Mangualde através da Rede Social e do Banco Local de Voluntariado do concelho.
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do
atelier de trabalhos manuais que funciona semanalmente na Biblioteca Municipal. Tem como objetivo
ocupar os tempos livres destes seniores, promovendo a vitalidade e o potencial de cada um,
contribuindo para um envelhecimento ativo.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
,
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Município de Mangualde e Freguesia de Espinho promovem reflorestação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta Rural Online

Data Publicação:

07/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ff43a78

Compartilhar no Facebook
Tweet
O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" é o mote de uma iniciativa que tem início no
próximo dia 18 de dezembro.
A ação arranca às 14h30 com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, contando com a
presença das entidades envolvidas. Segue-se a reflorestação dos espaços públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00, na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, 19 de dezembro, os participantes voltam a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O encontro volta a dar-se no mesmo local, às
14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
Gazeta Rural
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Avião lança sementes
sobre zona queimada
VISEU O secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento
Rural, Miguel Freitas, congratulou-se ontem por, pela primeira
vez em Portugal, se estar a fazer
trabalhos de estabilização de
emergência dos solos no mesmo
ano em que ocorrem os incêndios.
-No ano passado, houve incêndios e só se fez estabilização de
emergência a partir de março
deste ano. É a primeira vez que
estamos a fazer tudo no tempo
certo". afirmou no aeródromo de
Viseu. onde assistiu ao arranque

da primeira fase do projeto Semear Portugal por Via Aérea.
Um Dromader M-18 levantou
voo carregado de sementes de
gramineas e leguminosas, que foram lançadas•em Mourilhe (Mangualde), com o objetivo de ajudar
a reduzir a erosão e promover a
biodiversidade em zonas íngremes fustigadas pelos fogos.
O projeto é da iniciativa da Take
C'Air Crew Volunteers e da Replantar Portugal, e, na primeira
fase, envolve municípios de Mangualde, Nelas, Gouveia, Oliveira
do Hospital, Tondela e Sela.•
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Reflorestar a freguesia de Espinho

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/12/2017
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Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26950

Reflorestar a freguesia de Espinho
Posted by: Antonio Pacheco
7 de Dezembro de 2017
27 Views
O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" é o mote de uma iniciativa que tem início no
próximo dia 18 de dezembro.
A ação arranca às 14h30 com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, contando com a
presença das entidades envolvidas. Segue-se a reflorestação dos espaços públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00, na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, 19 de dezembro, os participantes voltam a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O encontro volta a dar-se no mesmo local, às
14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
7 de Dezembro de 2017
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PESAR O Município de Mangualde manifestou o seu
"pesar pelo falecimento de Belmiro de Azevedo, um
dos maiores empresários do país e um dos empresários que reconheceu o potencial do concelho, investindo em Mangualde". A autarquia presidida por

Meio: Imprensa

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 22,09 x 2,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

João Azevedo destacou ainda "a exigência, espírito
empreendedor, independência e capacidade de
liderança que sempre caracterizaram o empresário",
falecido no passado dia 29 de novembro, e que "merece a admiração e respeito dos mangualdenses".
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Artes decorativas em Mangualde
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De 07-12-2017 até 13-12-2017
Até 13 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, Mangualde, uma
exposição de artes decorativas. As peças são da autoria de Maria Angélica Feliz.
Maria Angélica Feliz é farmacêutica de profissão e dedica-se às artes decorativas há mais de 30 anos,
nos tempos livres. Frequentou vários cursos na área, um deles em Mangualde, altura em que expôs,
juntamente com as demais colegas do curso, os seus trabalhos.
A sua maior paixão são os trabalhos feitos com conchas, totalmente da sua autoria e uma homenagem
à sua mãe, a grande impulsionadora deste tipo de trabalhos.
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Musical ´Os Miseráveis´ pela primeira vez em Portugal
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O musical criado em 1980 por Claude-Michel Schönberg e Alain Boublil chegou este ano a Portugal
pela primeira vez. A versão escolar de Os Miseráveis é apresentada pela Contracanto Associação
Cultural, com um elenco formado pelos jovens alunos da classe de Teatro Musical.
A equipa do Espalha-Factos conversou com o encenador António Leal, que nos descreveu o processo
por que se passa até que um musical desta dimensão possa chegar ao palco. Este é o musical
recordista há mais tempo em cena no West End, que inspirou também o filme de 2012 vencedor de
três Óscares, realizado por Tom Hooper.
Da Broadway para Portugal
A Contracanto é a primeira entidade em Portugal a conseguir os direitos de representação do musical,
numa versão escolar que foi adaptada para o português de Portugal a partir da versão já existente em
português do Brasil, fornecida pelos representantes dos autores.
António Leal explica que "aparentemente, pode parecer desnecessário, mas não é", já que "existem
demasiadas expressões, conjugações verbais e uso de pronomes pessoais que não existem ou não são
naturais em português europeu e que é necessário alterar, a fim de conseguir o melhor resultado
possível".
O facto de ser um musical integralmente cantado representou uma dificuldade acrescida na adaptação
"devido às mudanças que se originam na rima e na métrica, essencialmente".
Apesar disso, o resultado final do trabalho de adaptação, levado a cabo por Sandra Leal, foi ao
encontro das expetativas.
Foto: Divulgação
Quisemos saber se a versão escolar de um musical difere muito da versão que é apresentada nas
produções profissionais. O encenador explicou-nos que não estão em causa "mudanças estruturais
muito grandes, nem na música, nem na sequência de texto ou cenas", sendo que a grande diferença
"consiste em tratar-se de uma versão inteiramente interpretada por alunos de Teatro Musical, com
ausência total de profissionais".
E se, dito assim, pode parecer uma diferença pouco significativa, quem conhece o espetáculo sabe que
o grau de complexidade dramática e musical faz com que seja um trabalho que não está ao alcance de
todos.
Os musicais também têm burocracia
Talvez por isso, a aquisição dos direitos para se poder apresentar o musical implique um processo de
candidatura que, afirma António Leal, "não é certo, não é fácil, não é barato. Mas é possível. E é,
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seguramente, muito mais sério".
No âmbito da candidatura é geralmente necessário detalhar vários aspetos, como "o contexto geral de
apresentação da produção a candidatar, a existência de experiência anterior noutras produções do
género, a definição do contexto particular da entidade que pretende promover o espetáculo".
Para além disso, é preciso pagar "as cauções ou taxas administrativas e as quantias exigidas mediante
uma fórmula específica aplicada a cada contexto, no caso de a candidatura ser aceite", como
aconteceu com a da Contracanto.
O espetáculo, que já foi apresentado em três sessões no verão, será agora reposto, contando com
cinco apresentações (21, 22, 23, 29 e 30 de dezembro) no Centro Cultural de Carregal do Sal. Este é
o auditório que acolhe frequentemente as produções da Contracanto, uma vez que a associação está
sediada na aldeia da Lapa do Lobo, bem perto da vila de Carregal do Sal.
Foto: Divulgação
Cultura fora de Lisboa
Este é um exemplo de sucesso da descentralização da cultura, levando produções de grande nível ao
interior do país.
A pequena dimensão da associação, sem fins lucrativos, torna difícil a deslocação dos espetáculos a
outros pontos do país, embora este ano o musical original Aristides tenha ido até Lisboa para uma
breve temporada.
Questionámos se haveria previsão de apresentações de Os Miseráveis noutros locais, ao que o
encenador respondeu que "sem apoio financeiro por parte de uma entidade ou mecenas ou interesse
por parte de uma produtora nacional, não nos é possível financiar a itinerância dos nossos espetáculos
para fora da nossa região".
Explicou-nos que quando o projeto foi criado, em 2014, o objetivo era que se tratasse de um projeto
local, que entretanto cresceu em visibilidade, o que tem levado a que não possam aceitar os "convites
vindos de vários pontos do país e até da Madeira".
"É pena, porque temos recebido muitos convites, mas, enquanto responsáveis por mais de uma
centena de sócios, temos de garantir a sustentabilidade de uma associação que, para além de
espetáculos, oferece atividades artísticas como dança e expressão dramática ao longo de todo o ano
letivo", conclui António Leal.
Para já, quem quiser assistir ao musical terá mesmo que se deslocar até à Beira Alta nesta época
natalícia. Em palco estarão os 34 alunos de Teatro Musical da Contracanto, acompanhados pelos
músicos da orquestra Poema da Câmara Municipal de Mangualde. Informações sobre os bilhetes
disponíveis no site da Contracanto.
Cartaz Oficial
LÊ TAMBÉM: NATAL RIMA COM MUSICAL: ESPETÁCULOS PARA VER EM FAMÍLIA ESTE NATAL
8 Dezembro, 2017
Catarina Marques da Silva
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■ AUTA RQUI AS
Texto António Figueiredo

"Temos que garantir água às pessoas,
empresas e instituições"
empresas. Isso não pode, nem vai
acontecer. Porque não podemos ser
atrativos para os investidores se não
tivermos água.

epois dos fogos Mangualde foi um dos concelhos
também afetados pela
seca. O presidente da Câmara garante que a água não pode, nem
vai faltar. Para João Azevedo,
"num território de esperança e
futuro não pode haver a crise do
fogo e depois uma crise da água"

D

Perante esta realidade o Governo
pode continuar a adiar o reforço da
barragem de Fagilde e uma solução
alternativa?
Os quatro municípios servidos por
Fagilde (Viseu, Mangualde, Nelas
e Penalva do Castelo) e o Governo
estão fortemente empenhados para
se avançar com soluções que se arrastam ao longo de anos. Há várias
hipóteses que estão a ser avaliadas.
Nos próximos meses as soluções vão
ser encontradas e implementadas.

Como está o concelho depois da
tragédia dos fogos?
Estamos a fazer o acompanhamento.
Em termos empresariais como está a
situação?
Este é um concelho de gente resiliente habituada a enfrentar
os desafios. Estamos a fazer um
acompanhamento permanente das
situações que infelizmente criaram
muitos prejuízos e dificuldades às
famílias, empresas e na floresta.
Temos os gabinetes de apoio à
agricultura e proteção civil e outros técnicos empenhados em dar
apoios a quem precisa. Estamos a
ajudar a preencher os formulários
para que as pessoas tenham prontos
os dossieres de candidatura aos
diferentes fundos. Todo o trabalho
de casa está a ser feito para dar
resposta às dificuldades imediatas
que se colocam às pessoas.
Quanto à reflorestação o que está
pensado?
Estamos a fazer esse planeamento
e a pensar o que queremos para
o concelho. Ter o cadastro florestal é fundamental. Em janeiro
vamos apresentar o plano com
todos os instrumentos que temos
disponíveis para ordenamento,
reflorestação, prevenção e combate.
Infelizmente é o momento certo, é o
ano zero, para se iniciar um projeto
diferente...
O que é um projeto diferente?
Não tenho dúvidas que hoje todos nós, particulares e entidades
públicas, estamos com outra sensibilidade para a necessidade desta
reforma do ordenamento para que
não aconteça o mesmo daqui a vinte
anos.

E os pequenos proprietários estão
disponíveis para uma nova política
de ordenamento?
Isto tem que ser feito de uma

►OÃO AZEVEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Estamos a receber
água tratada e em
bruto. Está tudo a ser
feito para que nunca
falte água
nas torneira

nas torneiras.
Estamos a garantir soluções para
que este território não fique marcado pela situação negativa de faltar
a água às pessoas, instituições e

Os 500 mil euros prometidos pelo
Governo de apoio às despesas dos
municípios com o transporte de água
são suficientes?
É uma operação caríssima. Temos
que ser solidários uns com os
outros.

forma coletiva, sem receios, sem
fantasmas. Os proprietários têm
que perceber que ou se associam a
projetos coletivos público ou privados ou continuamos na mesma. O
minifúndio sem ordenamento não
tem futuro. Isto tem que ser um
projeto coletivo.
As pessoas estarão disponíveis para
receberem orientações sobre o que
têm que fazer no terreno que é delas?
Respeito a propriedade de cada
um, até porque são heranças de
família. A melhor maneira de a
preservar é estarmos juntos num
projeto coletivo e rentabilizar o
território com respeito por todos.
Tenho a esperança de estarmos a
lançar as primeiras sementes de um
projeto diferente para o futuro de
Mangualde.
Depois do fogo veio a seca. Mangualde é um dos concelhos afetados
pela falta de água na barragem de
Fagilde. Como está a situação?
Estamos a fazer o acompanhamento
24 horas por dia. Estamos a receber
água tratada e em bruto. Está tudo
a ser feito para que nunca falte água
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CIDEM acolheu workshop "Aprenda a ser feliz"
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CIDEM acolheu workshop "Aprenda a ser feliz"
Posted by: Antonio Pacheco
8 de Dezembro de 2017
48 Views
Ação dinamizada pelo Banco Local de Voluntariado de Mangualde e pelo '5 sentidos'
Decorreu na passada terça-feira, dia 5, nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, o workshop "Aprenda a ser feliz". A ação, inserida no âmbito da
comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, contou com a presença de Maria José Coelho,
Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde.
O workshop foi dinamizado pela psicóloga clínica Brígida Caiado e decorreu de uma parceria entre o
Banco Local de Voluntariado de Mangualde e o '5 sentidos', um espaço de reabilitação e intervenção
psicoeducacional.
Por:CMM
8 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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Até dia 11 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a exposição de
trabalhos realizados no âmbito do Atelier "Pontos e Encontros". A iniciativa é promovida pelo Município
de Mangualde através da Rede Social e do Banco Local de Voluntariado do concelho.
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do
atelier de trabalhos manuais que funciona semanalmente na Biblioteca Municipal. Tem como objetivo
ocupar os tempos livres destes seniores, promovendo a vitalidade e o potencial de cada um,
contribuindo para um envelhecimento ativo.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
9 Dezembro, 2017
José Silva
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Workshop "Aprenda a ser feliz" em Mangualde
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Decorreu na passada terça-feira, dia 5, nas instalações do CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde, o workshop "Aprenda a ser feliz". A ação, inserida no âmbito da
comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, contou com a presença de Maria José Coelho,
Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde.
O workshop foi dinamizado pela psicóloga clínica Brígida Caiado e decorreu de uma parceria entre o
Banco Local de Voluntariado de Mangualde e o '5 sentidos', um espaço de reabilitação e intervenção
psicoeducacional.
9 Dezembro, 2017
José Silva
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´Nossa Senhora de Paris´ exibida no Cineteatro de Mangualde
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A célebre e imortal obra de Victor Hugo, 'Nossa Senhora de Paris', trouxe mistério, magnificência,
beleza e brutalidade até ao Cineteatro de Mangualde. O filme foi exibido há 64 anos e contou com
Charles Laughton no papel de Quasimodo, 'a figura mais horrenda que é possível imaginar'.
Este é um 'êxito histórico' recheado de cenas inesquecíveis como o assalto da Catedral, o julgamento
de Esmeralda ou a luta na torre dos sinos. É, por isso, considerado 'um dos filmes mais grandiosos e
sublimes de todos os tempos', uma 'repetição sensacional' muito ansiada pelo público e apreciada pela
representação do esplendor de uma época de nobreza e galantaria.
A obra conta também com Sir Cedric Hardwicke, Thomas Mitchell, Maureen O'Hara, Edmond O'Brien,
Alan Marshal. Wlater Hampden e Katharine Alexander nos principais papeis, para além de milhares de
figurantes em 'clous' gigantescos.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS
SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha, a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que, ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes.
Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a importância deste extraordinário
equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as fontes primárias, gerar uma nova
atitude face ao património documental, e propiciar o desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de
visita ao arquivo.
Esta iniciativa tem como intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
10 Dezembro, 2017
José Silva
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Através do Arquivo Municipal, estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas exibições no
Cineteatro de Mangualde. A célebre e imortal obra 'Nossa Senhora de Paris', de Victor Hugo, é uma
delas. Trouxe mistério, magnificência, beleza e brutalidade até ao Cineteatro de Mangualde, há 64
anos.
O filme foi exibido no dia 10 de Dezembro de 1953 e contou com Charles Laughton no papel de
Quasimodo, 'a figura mais horrenda que é possível imaginar'.
Este é um 'êxito histórico' recheado de cenas inesquecíveis, como o assalto da Catedral, o julgamento
de Esmeralda ou a luta na torre dos sinos. É, por isso, considerado 'um dos filmes mais grandiosos e
sublimes de todos os tempos', uma 'repetição sensacional' muito ansiada pelo público e apreciada pela
representação do esplendor de uma época de nobreza e galantaria.
A obra conta também com Sir Cedric Hardwicke, Thomas Mitchell, Maureen O'Hara, Edmond O'Brien,
Alan Marshal. Wlater Hampden e Katharine Alexander nos principais papeis, para além de milhares de
figurantes em 'clous' gigantescos.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE
E INCENTIVAR O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha, a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que, ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes.
Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a importância deste extraordinário
equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as fontes primárias, gerar uma nova
atitude face ao património documental, e propiciar o desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de
visita ao arquivo.
Esta iniciativa tem como intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Exposição de artes decorativas em Mangualde
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Exposição de artes decorativas em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
10 de Dezembro de 2017
45 Views
Vai estar patente até 13 de dezembro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, uma exposição de
artes decorativas. As peças são da autoria de Maria Angélica Feliz.
Maria Angélica Feliz é farmacêutica de profissão e dedica-se às artes decorativas há mais de 30 anos,
nos tempos livres. Frequentou vários cursos na área, um deles em Mangualde, altura em que expôs,
juntamente com as demais colegas do curso, os seus trabalhos.
A sua maior paixão são os trabalhos feitos com conchas, totalmente da sua autoria e uma homenagem
à sua mãe, a grande impulsionadora deste tipo de trabalhos.
Por:MM
10 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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Biblioteca de Mangualde promove os projetos "Livros Sobre Rodas" e "Biblioteca para
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Para assinalar a época natalícia, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, através dos projetos
"Livros Sobre Rodas" e "Biblioteca para Avós", tem levado até aos mangualdenses a representação de
um conto de Natal de Gillian Roberts, intitulado "O Fato do Pai Natal".
Nesta peça, em que o Pai Natal passa por momentos dramáticos, porém divertidos, ao verificar que o
seu fato de Pai Natal está muito gasto e estragado, os mais pequenos poderão descobrir se o seu
amigo das barbas brancas encontrará ou não um fato novo a tempo do Natal.
Nos dias 4, 6 e 7, as crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo foram recebidas no Auditório da Biblioteca
Municipal. Nos dias 11 e 12, pelas 10h00, este conto é levado até à tenda de Natal, montada em
frente ao edifício da Câmara Municipal de Mangualde. Entre os dias 5 e 14, a Biblioteca Municipal leva
"O Fato do Pai Natal" até todos os Lares e Centros de Dia do concelho, de forma a festejar o Natal
junto de todos os avós.
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO CONCELHO
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto de promoção da leitura dirigido às crianças do
pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho. É desenvolvido pela equipa da Biblioteca Municipal desde
alguns anos a esta parte e carateriza-se pela itinerância de contos e livros por Mangualde e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal. O objetivo é iniciar a sua
formação enquanto leitores e utilizadores destes serviços e promover o livro e a leitura, no âmbito de
uma perspetiva lúdica, junto de todas as crianças, contribuindo assim para o seu crescimento
enquanto leitores e cidadãos com níveis satisfatórios de literacia. O projeto é anual, sempre renovado,
e acompanha o ciclo de cada ano letivo.
LEITURA PARA OS MIÚDOS.
. MAS TAMBÉM PARA OS GRAÚDOS!
A "Biblioteca para Avós" é um projeto itinerante, inserido na Rede Social, dinamizado pela Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em parceria com todas as IPSS's do concelho. Este projeto pretende
promover o livro e a leitura junto dos mais velhos, mas sobretudo ajudar a combater o isolamento e
contribuir para uma melhoria da qualidade de vida dos intervenientes. A iniciativa tem ainda como
objetivo a promoção do envelhecimento ativo, combater a solidão e desenvolver ou manter as
capacidades cognitivas ativas das/os mais idosas/os.
11 Dezembro, 2017
José Silva
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Freguesia de Espinho
quer renascer das cinzas
MANGUALDE O Município
de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, em conjunto com várias entidades do
concelho, uniram esforços no
sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada
pelos incêndios deste ano. “Espinho a renascer das cinzas” é
o mote de uma iniciativa que
tem início no próximo dia 18
de Dezembro.
A acção arranca às 14h30
com a sessão solene de apa-

drinhamento da iniciativa,
contando com a presença das
entidades envolvidas. Seguese a reflorestação dos espaços
públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00,
na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, os participantes voltam a reflorestar os
espaços públicos da freguesia
com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O encontro
volta a dar-se no mesmo local,
às 14h00. |
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Acção ‘Espinho a Renascer
das Cinzas’ faz apelo à
reflorestação na freguesia
JOSÉ ALBERTO LOPES

Freguesia de Espinho foi uma das mais atingidas pelos incêndios

MANGUALDE O município de
Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades
do concelho, uniram esforços
no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos incêndios deste
ano.
“Espinho a renascer das cinzas” é o mote de uma iniciativa
que tem início no próximo dia
18 de Dezembro.
A acção arranca às 14h30,
com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa,
contando com a presença das
entidades envolvidas.
Segue-se a reflorestação dos
espaços públicos da freguesia,
com ponto de encontro marcado para as 15h00, na Abadia
de Espinho.
No dia seguinte, 19 de Dezembro, os participantes voltam a reflorestar os espaços

públicos da freguesia com partida da Abadia de Espinho, às
9h00. O encontro volta a darse no mesmo local, às 14h00.
Vão estar envolvidas na iniciativa as seguintes entidades:
Fundação Maria Beatriz Lopes
da Cunha; GIOPS – Grupo de
Intervenção em Operações de
Proteção e Socorro; Motoclube
de Mangualde, Água Levada,
Associação Cultural e Recreativa; Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa;
Quinta dos Carvalhais; O Cantinho da Janeira; Snack-Bar Os
Pintos Felizes; Teacher’s Help;
Sonae Arauco; Colina; Refloresta – Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde; Ricardo
Ângelo – Oral Health; Ourivesaria Sonho D’Ouro; COAPE –
Cooperativa Agro-Pecuária
dos Agricultores de Mangualde; e EDM – Empresa de
Desenvolvimento Mineiro. |
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Entrevista a João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
NOTÍCIA PREMIUM, PARA ASSINANTES, EXCLUSIVA
2017-12-11 09:45:00+00:00
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"O Fato do Pai Natal" encanta miúdos e graúdos em Mangualde
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Para assinalar a época natalícia, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, através dos projetos
"Livros Sobre Rodas" e "Biblioteca para Avós", tem levado até aos mangualdenses a representação de
um conto de Natal de Gillian Roberts, intitulado "O Fato do Pai Natal".
Nesta peça, em que o Pai Natal passa por momentos dramáticos, porém divertidos, ao verificar que o
seu fato de Pai Natal está muito gasto e estragado, os mais pequenos poderão descobrir se o seu
amigo das barbas brancas encontrará ou não um fato novo a tempo do Natal.
Nos dias 4, 6 e 7, as crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo foram recebidas no Auditório da Biblioteca
Municipal. Nos dias 11 e 12, pelas 10h00, este conto é levado até à tenda de Natal, montada em
frente ao edifício da Câmara Municipal de Mangualde. Entre os dias 5 e 14, a Biblioteca Municipal leva
"O Fato do Pai Natal" até todos os Lares e Centros de Dia do concelho, de forma a festejar o Natal
junto de todos os avós.
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO CONCELHO
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto de promoção da leitura dirigido às crianças do
pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho. É desenvolvido pela equipa da Biblioteca Municipal desde
alguns anos a esta parte e carateriza-se pela itinerância de contos e livros por Mangualde e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal. O objetivo é iniciar a sua
formação enquanto leitores e utilizadores destes serviços e promover o livro e a leitura, no âmbito de
uma perspetiva lúdica, junto de todas as crianças, contribuindo assim para o seu crescimento
enquanto leitores e cidadãos com níveis satisfatórios de literacia. O projeto é anual, sempre renovado,
e acompanha o ciclo de cada ano letivo.
LEITURA PARA OS MIÚDOS. . MAS TAMBÉM PARA OS GRAÚDOS!
A "Biblioteca para Avós" é um projeto itinerante, inserido na Rede Social, dinamizado pela Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em parceria com todas as IPSS's do concelho. Este projeto pretende
promover o livro e a leitura junto dos mais velhos, mas sobretudo ajudar a combater o isolamento e
contribuir para uma melhoria da qualidade de vida dos intervenientes. A iniciativa tem ainda como
objetivo a promoção do envelhecimento ativo, combater a solidão e desenvolver ou manter as
capacidades cognitivas ativas das/os mais idosas/os.
11 de Dezembro de 2017
Redacção
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João Azevedo com a "ReFloresta"
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A NOVA COOPERATIVA DE MANGUALDE
COOPERATIVA AGRO-SILVÍCOLA PRETENDE
'TORNAR MANGUALDE NO CONCELHO MAIS VERDE DO PAÍS
Elementos da Direção da ReFloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde, Crl. - foram recebidos
por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A recém-formada cooperativa
'pretende tornar Mangualde no concelho mais verde de Portugal'.
A Refloresta é um projeto que teve início em 2016 e que se constituiu recentemente como
Cooperativa. O crescente número de incêndios, as enormes áreas ardidas e os prejuízos materiais e
humanos que nos últimos anos têm assolado o Interior estão na base desta iniciativa da sociedade
civil, que pretende mudar a forma como se vê a floresta.
O intuito desta Cooperativa é, em parceria com as entidades do concelho e com todas as demais
entidades que de alguma forma estão ligadas ao setor, tornar o concelho de Mangualde no mais verde
de Portugal. Com o objetivo de agir hoje para que no futuro o drama dos incêndios e a destruição por
eles provocada seja uma memória longínqua, a cooperativa pretende criar condições para que as
gerações futuras possam usufruir do ambiente e da floresta em pleno.
Rua Direita
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53% é destinado a investimento em obras estruturais
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A Câmara Municipal de Mangualde aprovou proposta de Orçamento Municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros. Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o orçamento
de 2018 é um orçamento vocacionado para o investimento público em eixos estruturantes para o
desenvolvimento do concelho". João Azevedo afirma ainda que "mais de metade do orçamento (53%)
será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais". Estes investimentos para o próximo ano "são fruto de um grande trabalho dos serviços
técnicos da autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário",
acrescenta.
Este orçamento foi aprovado pelos Vereadores do Partido Socialista, com voto contra do Vereador do
Partido Social Democrata.
ORÇAMENTO MUNICIPAL CONTEMPLA REDUÇÃO DO IMI EM 0,025%
O Orçamento Municipal para 2018 prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para apreciação na Câmara e que constitui o primeiro
passo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças. Este é um sinal muito claro
de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos, agora, reduzir o IMI com a
certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da autarquia. Foi um trabalho que,
ao longo dos últimos anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus
frutos e os mangualdenses sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais."
O IMI passa para 0,375% em 2018 e os restantes impostos municipais mantêm os valores de 2017.
A proposta de orçamento e impostos municipais será alvo de deliberação para aprovação pela
Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 20 de dezembro.
12 Dezembro, 2017
José Silva
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"Les Miserábles - School Edition" regressa ao Centro Cultural de Carregal do Sal
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O musical criado em 1980 por Claude-Michel Schönberg e Alain Boublil chegou este ano a Portugal
pela primeira vez, e logo pela mão do Encenador, António Leal.
O musical recordista há mais tempo em cena no West End, que inspirou também o filme de 2012
vencedor de três Óscares, realizado por Tom Hooper, vai subir ao palco novamente no Centro Cultural
de Carregal do Sal, na quadra natalícia, com sessões nos dias 21,22,23,29 e 30 de Dezembro.
A Contracanto é a primeira entidade em Portugal a conseguir os direitos de representação do musical,
numa versão escolar que foi adaptada para português de Portugal a partir da versão já existente em
português do Brasil, fornecida pelos representantes dos autores.Em palco estão os seus 34 alunos de
Teatro Musical, acompanhados pelos músicos da orquestra Poema da Câmara Municipal de Mangualde.
Instado pelo nosso jornal a comentar o trabalho desenvolvido em torno de "Les Miserábles", António
Leal adiantou que "não fizemos mudanças estruturais muito grandes, nem na música, nem na
sequência de texto ou cenas", sendo a grande diferença "a ausência total de profissionais".
11 Dezembro, 2017
José Silva

Página 82

A83

ReFloresta apresentada em Mangualde tem por objetivo "tornar Mangualde o concelho
mais verde do país"
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Elementos da Direção da ReFloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde, Crl. - foram recebidos
por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A recém-formada cooperativa
'pretende tornar Mangualde no concelho mais verde de Portugal'.
A Refloresta é um projeto que teve início em 2016 e que se constituiu recentemente como
Cooperativa. O crescente número de incêndios, as enormes áreas ardidas e os prejuízos materiais e
humanos que nos últimos anos têm assolado o Interior estão na base desta iniciativa da sociedade
civil, que pretende mudar a forma como se vê a floresta.
O intuito desta Cooperativa é, em parceria com as entidades do concelho e com todas as demais
entidades que de alguma forma estão ligadas ao setor, tornar o concelho de Mangualde no mais verde
de Portugal. Com o objetivo de agir hoje para que no futuro o drama dos incêndios e a destruição por
eles provocada seja uma memória longínqua, a cooperativa pretende criar condições para que as
gerações futuras possam usufruir do ambiente e da floresta em pleno.
11 Dezembro, 2017
José Silva
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Câmara de Mangualde aprovou orçamento de 22,2 milhões de euros
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2017-12-12 11:21
A Câmara de Mangualde anunciou hoje ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para 2018
no valor de 22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes
para o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
dia 20.
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“Semear Portugal por via
aérea” em Mangualde
Projecto O concelho de Mangualde foi um dos mais afectados pelos incêndios
de 15 e 16 de Outubro, o que justifica ter sido um dos municípios escolhidos
D.R.

João Azevedo acompanhou o arranque do Projecto “Semear Portugal por via aérea”

Arrancou no passado dia 6 de
Dezembro, a primeira fase do
projecto “Semear Portugal por
Via Aérea”.
Esta iniciativa consiste no
lançamento de sementes nas
encostas ou áreas de difícil
acesso dos municípios afectados pelos incêndios, recorrendo a aviões.
No local, esteve presente
João Azevedo, presidente do
Município de Mangualde, um
dos seis concelhos onde arrancou esta iniciativa que permite
garantir resposta na reflores-

tação em áreas de difícil acesso.
Ao concelho de Mangualde,
juntam-se os municípios de
Gouveia, Oliveira do Hospital,
Nelas, Tondela e Seia.
O secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas,
que marcou presença na iniciativa, defendeu que a estabilização de emergência está,
pela “primeira vez”, a ser feita
“no tempo certo”.
Miguel Freitas acrescentou
que outros municípios do país
têm pedido ao Ministério da

Agricultura iniciativas semelhantes nos seus territórios,
elogiando o empenho dos envolvidos, como sejam a sociedade civil, um conjunto de organizações não-governamentais e movimentos ligados ao
ambiente.
Centenas de sementes de
gramíneas e leguminosas, oferecidas por duas empresas,
permitirão, assim, ajudar a reduzir a erosão dos solos e a
promover a biodiversidade em
zonas íngremes fustigadas pelos incêndios.

Numa segunda fase do projecto, serão lançadas sementes
florestais, uma vez que estas
sementes “não garantem a
imediata protecção do solo”,
porque não criam logo raiz, segundo explicou o secretário de
Estado.
Esta é, segundo nota enviada
à comunicação social, “uma
iniciativa da sociedade civil,
pioneira em Portugal, contou
com o apoio da autarquia de
Mangualde e do Ministério da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural”. |
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Conto de Natal para
crianças e seniores

Fato do Pai Natal vai ser levado a todosos lares e centros de dia

MANGUALDE Para assinalar
a época natalícia, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
através dos projectos “Livros
Sobre Rodas”e “Biblioteca para
Avós”, tem oferecido a representação de um conto de Natal
de Gillian Roberts, intitulado “O
Fato do Pai Natal”.
Hoje, pelas 10h00, este conto
é levado até à tenda de Natal,
montada em frente ao edifício
da Câmara Municipal de Mangualde. Também, entre os dias
5 e 14, a Biblioteca Municipal
leva “O Fato do Pai Natal” até
aos Lares e Centros de Dia do
concelho, de forma a festejar o
Natal junto de todos os avós.
Cativar leitores
O projecto itinerante "Livros
Sobre Rodas" é um projecto de
promoção da leitura dirigido às
crianças do pré-escolar e do 1.º
ciclo do concelho. É desenvolvido pela equipa da Biblioteca
Municipal desde alguns anos a
esta parte e caracteriza-se pela
itinerância de contos e livros
por Mangualde e pela visita

programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca
Municipal. O objectivo é iniciar
a sua formação enquanto leitores e utilizadores destes serviços e promover o livro e a leitura, no âmbito de uma perspectiva lúdica, junto de todas
as crianças, contribuindo assim
para o seu crescimento enquanto leitores e cidadãos com
níveis satisfatórios de literacia.
O projecto é anual, sempre renovado, e acompanha o ciclo
de cada ano lectivo.
Leitura para miúdos
A “Biblioteca para Avós”é um
projecto itinerante, inserido na
Rede Social, dinamizado pela
Biblioteca Municipal, em parceria com todas as IPSS’s do
concelho.
Este projecto pretende promover o livro e a leitura junto
dos séniores, e ajudar a combater o isolamento e contribuir
para uma melhoria da qualidade de vida dos intervenientes. Iniciativa visa promoção do
envelhecimento activo.|
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Câmara Municipal de Mangualde aprovou Orçamento Municipal para 2018
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A Câmara Municipal de Mangualde aprovou proposta de Orçamento Municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros. Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o orçamento
de 2018 é um orçamento vocacionado para o investimento público em eixos estruturantes para o
desenvolvimento do concelho". João Azevedo afirma ainda que "mais de metade do orçamento (53%)
será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais". Estes investimentos para o próximo ano "são fruto de um grande trabalho dos serviços
técnicos da autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário",
acrescenta.
Este orçamento foi aprovado pelos Vereadores do Partido Socialista, com voto contra do Vereador do
Partido Social Democrata.
ORÇAMENTO MUNICIPAL CONTEMPLA REDUÇÃO DO IMI EM 0,025%
O Orçamento Municipal para 2018 prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para apreciação na Câmara e que constitui o primeiro
passo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças. Este é um sinal muito claro
de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos, agora, reduzir o IMI com a
certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da autarquia. Foi um trabalho que,
ao longo dos últimos anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus
frutos e os mangualdenses sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais."
O IMI passa para 0,375% em 2018 e os restantes impostos municipais mantêm os valores de 2017.
A proposta de orçamento e impostos municipais será alvo de deliberação para aprovação pela
Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 20 de dezembro.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda

Página 88

A89

Câmara Municipal de Mangualde recebeu a nova cooperativa Refloresta
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Elementos da Direção da ReFloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde, Crl. foram recebidos
por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A recém-formada cooperativa
'retende tornar Mangualde no "concelho mais verde de Portugal'.
A Refloresta é um projeto que teve início em 2016 e que se constituiu recentemente como
Cooperativa. O crescente número de incêndios, as enormes áreas ardidas e os prejuízos materiais e
humanos que nos últimos anos têm assolado o Interior estão na base desta iniciativa da sociedade
civil, que pretende mudar a forma como se vê a floresta.
O intuito desta Cooperativa é, em parceria com as entidades do concelho e com todas as demais
entidades que de alguma forma estão ligadas ao setor, tornar o concelho de Mangualde no mais verde
de Portugal. Com o objetivo de agir hoje para que no futuro o drama dos incêndios e a destruição por
eles provocada seja uma memória longínqua, a cooperativa pretende criar condições para que as
gerações futuras possam usufruir do ambiente e da floresta em pleno.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Câmara de Mangualde aprovou orçamento de 22,2 milhões de euros
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A Câmara de Mangualde anunciou hoje ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para 2018
no valor de 22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes
para o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
dia 20.
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Câmara de Mangualde aprovou orçamento de 22,2 milhões de euros
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A Câmara de Mangualde anunciou hoje ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para 2018
no valor de 22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes
para o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
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Mangualde aprova orçamento superior a 22 mil euros
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A Câmara de Mangualde aprovou uma proposta de orçamento municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes para o
desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
dia 20.
2017-12-12 12:00:00+00:00
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AIM da CIM Dão Lafões e Rui Rio versus Santana Lopes
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Duas breves notas.
I.
Decorreu ontem a eleição para a presidência da Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões,
que tinha sido suspensa para regularização da votação dos representantes por Mangualde.
De um lado estava pelo PS Rui Santos, de Viseu, estando pelo PSD João Vale de Andrade, de Vouzela.
A vitória foi para Rui Santos, com 24 votos contra 22.
Lembramos que Rui Santos é um dos históricos do PS no distrito, fundador do PS Viseu, ex-director
Regional da Educação do Centro e, ultimamente, candidato à Assembleia Municipal de Tondela, ao
lado de Joaquim Santos.
Rui Santos sucede a Acácio Pinto, o ex-deputado e ex-governador civil de Viseu.
Entretanto, a falta de consenso entre o PSD e o PS não permitiu a eleição da direcção da CIM, tendo a
CCDRC entendido dever ficar como presidente o autarca mais velho, o de Carregal do Sal, Rogério
Abrantes, como vice-presidente e secretário os dois autarcas mais novos, respectivamente o de
Mangualde, João Azevedo e o de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, candidato independente pelo "Nós,
Cidadãos!", que pôs termo à hegemonia de 4 décadas do PSD na câmara local.
António Almeida Henriques tudo tem feito para ser presidente desta Comunidade Intermunicipal e já
nas últimas eleições criou em torno delas um "enredo" pouco digno, invocando ser Viseu o concelho
com maior número de habitantes, contra o desejo do número de municípios que apoiou e elegeu José
Morgado, o presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva.
Actualmente, persistindo no mesmo argumento, ou chegarão ao entendimento de uma direcção bipartida, dois anos com o PS, dois anos com o PSD, o que nunca será uma solução optimizada em
termos de sequência e consequência directiva ou, esta interina direcção agora em funções, corre o
risco de permanecer nelas nos próximos quatro anos, naquilo que parece ser mais uma "birra" de
Almeida Henriques, que pouco ouve a distrital do PSD.
II.
Estão para breve (Janeiro) as directas para eleger o novo líder do PSD, que substituirá Passos Coelho.
Começam a surgir as sondagens e todas elas dão uma clara vantagem a Rui Rio. Se em Outubro este
tinha 67,5% das intenções de votos, em Novembro baixou para os 65,8% e agora, segundo a
Aximage, subiu para 71,9%.
De um lado e de outro, a troca de galhardetes está em crescendo. Se nos lembrarmos daquela que foi
a acção política "estonteante" de Santana Lopes, com o seu populismo de estilo "presspipole", muito
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virado para o social, para a projecção mediática e para a redundante ineficácia no concreto, poucas
dúvidas subsistirão na escolha entre a inconstância e a consistência, respectivamente de Santana
Lopes e Rui Rio.
No distrito de Viseu o maior apoiante de Santana - seu mandatário nacional - é Almeida Henriques, o
presidente da autarquia viseense. Com ele estam Rui Ladeira, autarca de Vouzela e Carlos Esteves,
autarca de Penedono. De momento ignoramos se Santana já reuniu mais apoios nos 24 municípios do
nosso território.
Por outro lado, o mandatário distrital de Rio é Carlos Silva Santiago, presidente da Câmara de
Sernancelhe, presidente da CIM Douro, que engloba 19 municípios e vice-presidente da distrital do
PSD. Com ele estão também Pedro Alves, presidente da distrital e António Lima Costa, ambos
deputados à Assembleia da República.
(Fotos DR)
Rua Direita
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Câmara de Mangualde aprovou orçamento de 22,2 milhões de euros
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A Câmara de Mangualde anunciou hoje ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para 2018
no valor de 22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes
para o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
dia 20.
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Mangualde.Mostra Jovens Criadores 2017 no próximo fim de semana
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Decorrerá, entre 15 e 17 de dezembro, no concelho de Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. A
cerimónia de inauguração terá lugar no Villa Gloria (antigas instalações da GNR), às 19h00 de dia 15,
e contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do
Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, do
Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Clube Português de Artes e
Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Após a cerimónia de inauguração, segue-se, às 22h30, Dança/Persona no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde. Dia 16, terá lugar o Café Literário (16h00, Estalagem Cruz da Mata),
Dança/Divines (21h30, Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde), Música/Raúl Muta (23h00,
Villa Gloria) e DJ João Semedo, Carmo 81 (24h00, Villa Gloria). No domingo, a Mostra encerra com
Teatro/Boca Ilha, às 15h30.
A Mostra Jovens Criadores festeja este ano a sua 19.ª edição. É uma iniciativa do Secretário de Estado
da Juventude e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até
30 anos. A Mostra é constituída pelos projetos selecionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e
2017 nas mais variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança,
Arquitetura e Equipamento, Design Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de Objeto,
Literatura, Moda, Música, Teatro e Vídeo.
O CPAI - Clube Português de Artes e Ideias foi fundado em 1986 e é uma associação privada
portuguesa declarada de utilidade pública que tem como objetivo principal o desenvolvimento e a
divulgação da produção artística, em todos os domínios das artes contemporâneas.
A entrada na Mostra Jovens Criadores 2017 é gratuita.
PROGRAMAÇÃO
15 de dezembro
19h00 | Villa Gloria
Inauguração da Mostra Jovens Criadores 2017
22h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Persona
16 de dezembro
16h00 | Estalagem Cruz da Mata
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Café Literário
21h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Divines
23h00 | Villa Gloria
Música/Raúl Muta
24h00 | Villa Gloria
DJ João Semedo, Carmo 81
17 de dezembro
15h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Teatro/Boca Ilha
13 Dezembro, 2017
José Silva
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Seminário ´Diferentes na vida, iguais no desporto´ contou com a participação de
Cristiano Pereira
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Decorreu na passada quinta-feira, dia 7, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o
Seminário 'Diferentes na vida, iguais no desporto'. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, reuniu atletas, associações e especialistas na área do Desporto, inserindo-se no Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da prática desportiva ao nível da condição física, reforço da confiança e
autoestima, aumentando a qualidade de vida e independência das crianças e jovens portadores de
deficiência, o Seminário iniciou-se com a assinatura de um protocolo tripartido entre a Câmara
Municipal de Mangualde (na pessoa de João Azevedo, Presidente do Município), a Casa do Povo de
Mangualde (pelo presidente Paulo Figueiredo) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente
Agnelo Figueiredo) sobre o desporto adaptado nas Escolas de Mangualde. A sessão de abertura contou
com ainda com a presença de José Lourenço, Presidente do Comité Paralímpico.
O Seminário dividiu-se em dois painéis. O I Painel, moderado por João Amaral, Treinador da Casa do
Povo de Mangualde, foi dedicado aos Testemunhos dos jovens atletas internacionais e nacionais Miguel
Monteiro, Cristiano Pereira, João Azevedo, Márcia Araújo e Sara Araújo.
O II Painel, moderado por Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde e
Presidente da Rede Social de Mangualde, trouxe a debate a "Integração do Desporto Adaptado na
Federação Portuguesa de Atletismo". Nesse painel, intervieram Jorge Vieira, Presidente da Federação
Portuguesa de Atletismo, puviram-se os testemunhos da treinadora de Ginástica Artística Paula
Oliveira e dos atletas Ana Rafael, Fátima Moreira e Artur Silva, e, por fim, abordou-se "A Visão dos
Pais" por Cristina Azevedo, do Núcleo Pais em Rede de Mangualde.
Esta iniciativa procurou demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social e
que é necessário eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar a população para a situação das pessoas com
deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O Desporto Adaptado foi idealizado e concebido com o objetivo de implementar modalidades
desportivas para pessoas com e sem deficiência, permitindo a igualdade de oportunidades no que diz
respeito ao livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover a interação e integração de pessoas
com deficiência na comunidade. Esta valência consiste na intervenção especializada em pessoas com e
sem deficiência, com vista à reabilitação, treino de capacidades, desenvolvimento de hábitos de vida
saudáveis e integração social.
13 Dezembro, 2017
José Silva
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CÂMARA DE MANGUALDE

TEM 22 MILHÕES
A Câmara de Mangualde
aprovou urna proposta de orçamento para 2018 no valor
de 22. 2 milhões de euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes para o concelho.
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Câmara de Mangualde aprova proposta de orçamento para 2018
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A Câmara de Mangualde anunciou ontem ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para
2018 no valor de 22. 242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados
estruturantes pa-ra o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais
Leia a notícia completa na edição em papel.
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A Câmara de Mangualde anunciou ontem ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para
2018 no valor de 22. 242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados
estruturantes pa-ra o desenvolvimento do concelho. Segundo o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento (53%) será direcionado para investimento em
grandes obras estruturais financiadas pelos fundos comunitários, nomeadamente na área do
ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas industriais
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Câmara de Mangualde aprova proposta de orçamento para 2018
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A Câmara de Mangualde anunciou ontem ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para
2018 no valor de 22. 242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados
estruturantes pa-ra o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Câmara de Mangualde
aprova proposta de
orçamento para 2018
Aprovação Orçamento de 22,2 milhões de euros vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes para o desenvolvimento do concelho
A Câmara de Mangualde anunciou ontem ter aprovado uma
proposta de orçamento municipal para 2018 no valor de 22.
242.160 euros, vocacionado
para o investimento em eixos
considerados estruturantes para o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), “mais de metade do
orçamento (53%) será direcionado para investimento em
grandes obras estruturais financiadas pelos fundos comunitários, nomeadamente na
área do ambiente, rede viária,
regeneração urbana e zonas industriais”.
O autarca frisou que estes investimentos “são fruto de um
grande trabalho dos serviços
técnicos da autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no actual quadro comunitário”.
O orçamento municipal para
2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do vereador do PSD.

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

João Azevedo vai apostar em grandes obras estruturais

Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640
euros, que representava um
aumento de cerca de 3,5 milhões de euros relativamente
ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) em
0,025%, o que constitui o primeiro passo do executivo para

diminuir os impostos pagos
anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em
2018, enquanto os restantes
impostos municipais mantêm
os valores de 2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos
para construção) os municípios têm liberdade para fixar a
taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%,

enquanto no caso dos prédios
rústicos (terrenos com fins
agrícolas) a taxa aplicável é de
0,8%.
João Azevedo referiu que
“hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução dos impostos
sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças.
Este é um sinal muito claro de
mudança de paradigma na situação financeira do concelho.
Podemos, agora, reduzir o IMI
com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da autarquia”,
sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi “um trabalho
que, ao longo dos últimos anos,
acarretou muitos sacrifícios,
mas que finalmente começa a
dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já em
2018, um alívio dos impostos
nas suas despesas anuais”.
A proposta de orçamento e
impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de dia 20. |
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TRANSPORTE DE ÁGUA
PODE SER SUSPENSO
A tempestade Ana “foi amiga do distrito de Viseu”. Segundo Almeida Henriques, ela ajudou a
Barragem de Fagilde a atingir cerca de meio milhão de metros cúbicos de água Página 2
JOSÉ FONSECA
FOTO © ISABEL PINTO
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Aldeia de Natal
“mais genuína
e sustentável”
Em Seia | P9

Ponta de lança
ganês reforça
Académico
Futebol | P11

Um réveillon paral
20 mil pessoas
O palco será montado no Campo de Viriato e o fogo de artifício terá como cenário o centro histórico Página 3

Orçamento de 22,2
milhões em Mangualde
Orçamento municipal para 2018 está
vocacionado para o investimento em eixos
considerados estruturantes para o desenvolvimento do concelho.. Página 7

Região Centro coopera
com Sudoeste da Europa
A cooperação com o Sudoeste da Europa
pode ajudar o Centro e reerguer-se. .
“Estou particularmente motivado para este
projecto”, diz Pedro Machado. Página 20

Guarda aprova
orçamento
para 2018
45,3 milhões | P10

Hoje
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2017
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Cooperativa quer tornar Mangualde
no concelho mais verde de Portugal
MANGUALDE Elementos da
Direcção da ReFloresta – CooperativaAgro-Silvícola de Mangualde, Crl. – foram recebidos
por João Azevedo, presidente
da Câmara de Mangualde. A recém-formada cooperativa ‘pretende tornar Mangualde no
concelho mais verde de Portugal’.
A ReFloresta é um projecto
que teve início em 2016 e que
se constituiu recentemente como Cooperativa. O crescente
número de incêndios, as enor-

D.R.

Autarca recebeu elementos da ReFloresta no salão nobre

mes áreas ardidas e os prejuízos
materiais e humanos que nos
últimos anos têm assolado o
interior estão na base desta ini-

ciativa da sociedade civil, que
pretende mudar a forma como
se vê a floresta.
O intuito desta Cooperativa

é, em parceria com as entidades
do concelho e com todas as demais entidades que de alguma
forma estão ligadas ao sector,
tornar o concelho de Mangualde no mais verde de Portugal.
Com o objectivo de agir hoje
para que no futuro o drama dos
incêndios e a destruição por
eles provocada seja uma memória longínqua, a cooperativa
pretende criar condições para
que as gerações futuras possam usufruir do ambiente e da
floresta em pleno. |
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Câmara de Mangualde aprova proposta de orçamento para 2018

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

13/12/2017

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/26922

A Câmara de Mangualde anunciou ontem ter aprovado uma proposta de orçamento municipal para
2018 no valor de 22. 242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados
estruturantes pa-ra o desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde aprova orçamento superior a 22 milhões de euros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

13/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d609168

A Câmara de Mangualde aprovou uma proposta de orçamento municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros, vocacionado para o investimento em eixos considerados estruturantes para o
desenvolvimento do concelho.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), "mais de metade do orçamento
(53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais".
O autarca frisou que estes investimentos "são fruto de um grande trabalho dos serviços técnicos da
autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário".
O orçamento municipal para 2018 foi aprovado pelos vereadores do PS, com um voto contra do
vereador do PSD.
Para 2017, tinha sido aprovado um orçamento 21.770.640 euros, que representava um aumento de
cerca de 3,5 milhões de euros relativamente ao ano anterior.
O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,025%, o que
constitui o primeiro passo do executivo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos munícipes.
O IMI passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm os valores de
2017.
Para os prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção) os municípios têm
liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,3% e 0,45%, enquanto no caso dos prédios rústicos
(terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.
João Azevedo referiu que "hoje a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças".
"Este é um sinal muito claro de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos,
agora, reduzir o IMI com a certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia", sublinhou.
De acordo com o autarca socialista, este foi "um trabalho que, ao longo dos últimos anos, acarretou
muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus frutos e os mangualdenses sentirão, já
em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais".
A proposta de orçamento e impostos municipais será analisada na reunião da Assembleia Municipal de
dia 20.
2017-12-12 12:00:00+00:00
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Proposta de Orçamento Municipal para 2018 aprovada em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

13/12/2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=27008

Proposta de Orçamento Municipal para 2018 aprovada em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
13 de Dezembro de 2017
31 Views
A Câmara Municipal de Mangualde aprovou proposta de Orçamento Municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros. Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o orçamento
de 2018 é um orçamento vocacionado para o investimento público em eixos estruturantes para o
desenvolvimento do concelho". João Azevedo afirma ainda que "mais de metade do orçamento (53%)
será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais". Estes investimentos para o próximo ano "são fruto de um grande trabalho dos serviços
técnicos da autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário",
acrescenta.
Este orçamento foi aprovado pelos Vereadores do Partido Socialista, com voto contra do Vereador do
Partido Social Democrata.
ORÇAMENTO MUNICIPAL CONTEMPLA REDUÇÃO DO IMI EM 0,025%
O Orçamento Municipal para 2018 prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para apreciação na Câmara e que constitui o primeiro
passo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças. Este é um sinal muito claro
de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos, agora, reduzir o IMI com a
certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da autarquia. Foi um trabalho que,
ao longo dos últimos anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus
frutos e os mangualdenses sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais."
O IMI passa para 0,375% em 2018 e os restantes impostos municipais mantêm os valores de 2017.
A proposta de orçamento e impostos municipais será alvo de deliberação para aprovação pela
Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 20 de dezembro.
13 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE APROVA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA
2018

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

13/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=133714b0

ORÇAMENTO VOCACIONADO PARA O INVESTIMENTO PÚBLICO EM EIXOS ESTRUTURANTES PARA O
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Mangualde aprovou proposta de Orçamento Municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros. Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o orçamento
de 2018 é um orçamento vocacionado para o investimento público em eixos estruturantes para o
desenvolvimento do concelho". João Azevedo afirma ainda que "mais de metade do orçamento (53%)
será direcionado para investimento em grandes obras estruturais financiadas pelos fundos
comunitários, nomeadamente na área do ambiente, rede viária, regeneração urbana e zonas
industriais". Estes investimentos para o próximo ano "são fruto de um grande trabalho dos serviços
técnicos da autarquia no planeamento estratégico e de enfoque no atual quadro comunitário",
acrescenta.
Este orçamento foi aprovado pelos Vereadores do Partido Socialista, com voto contra do Vereador do
Partido Social Democrata.
ORÇAMENTO MUNICIPAL CONTEMPLA REDUÇÃO DO IMI EM 0,025%
O Orçamento Municipal para 2018 prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para apreciação na Câmara e que constitui o primeiro
passo para diminuir os impostos pagos anualmente pelos mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma situação financeira que possibilita uma redução
dos impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das suas finanças. Este é um sinal muito claro
de mudança de paradigma na situação financeira do concelho. Podemos, agora, reduzir o IMI com a
certeza de que manteremos o investimento e a redução da dívida da autarquia. Foi um trabalho que,
ao longo dos últimos anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus
frutos e os mangualdenses sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas despesas anuais."
O IMI passa para 0,375% em 2018 e os restantes impostos municipais mantêm os valores de 2017.
A proposta de orçamento e impostos municipais será alvo de deliberação para aprovação pela
Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 20 de dezembro.
Dez 13 2017
editor
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Edil de Mangualde visita e presenteia crianças do concelho. Natal com vasta
programação

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/12/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f975766d

O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches,
jardins-de-infância e escolas do concelho para surpreender os mais novos com um presente de Natal e
espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar
reconhecido através da oferta de um voucher que contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus
do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não só divertir as crianças, como também dar-lhes a
conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o mês
de junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o
transporte até ao local. Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido presentes adequados à
sua idade.
Para as crianças das escolas do nosso concelho estão ainda reservados momentos que prometem
muita alegria. Assim, o dia 13 de dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das IPSS's de
Mangualde e os dias 14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual
Festa de Natal, no Largo Dr. Couto.
Integrado na programação Natal em Mangualde 2017 , os mais pequenos podem ainda conviver com
o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em
ateliers infantis. Mas esta programação pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados de
Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas das atividades que o Município tem ao dispor da
população adulta. A programação pode ser consultada em www.cmmangualde.pt.
14 Dezembro, 2017
José Silva
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Jovens criadores mostram trabalhos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Aveiro Online

Data Publicação:

14/12/2017

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/26970

É inaugurada amanhã, pelas 19h00, na Villa Glória (antiga GNR), a mostra de jovens criadores 2017.
Uma exposição que vai estar patente ao público até 17 de Dezembro e cuja inauguração vai contar
com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.
Na cerimónia de inauguração participam também, o presidente do Instituto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, o presidente do Município de Mangualde, João
Azevedo, e o presidente do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde recebe Mostra
de Jovens Criadores
PROJECTOS O secretário de
Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o
presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes
Baganha, vão estar depois de
amanhã em Mangualde, por
ocasião da inauguração da
Mostra Jovens Criadores
2017,evento que decorre naquela cidade até domingo.
A cerimónia de abertura terá
lugar no Vila Gloria (antigas
instalações da GNR), às 11h00,
e contará ainda com a presença
dos presidentes do Município
de Mangualde e do Clube Português de Artes e Ideias.
A Mostra Jovens Criadores

tem início, contudo, já amanhã,
com uma sessão de dança e
termina domingo com teatro.
«Este evento (.4 irá apresentar novos autores, exibindo e
publicando os seus projectos
em catálogo e edição literária,
e proporcionando, mais uma
vez, um evento multidisciplinar contemplando exposições,
desfiles de moda, espetáculos
e eventos literários», refere o
município mangualdense, sublinhando que objectivo é
«identificar talentos da nova
geração, estabelecendo uma ligação entre todos, positiva
para o seu desenvolvimento
criativo e para promoção de
projectos conjuntos».
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Jovens criadores mostram trabalhos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Coimbra Online

Data Publicação:

14/12/2017

URL: http://www.diariocoimbra.pt/noticia/26970

É inaugurada amanhã, pelas 19h00, na Villa Glória (antiga GNR), a mostra de jovens criadores 2017.
Uma exposição que vai estar patente ao público até 17 de Dezembro e cuja inauguração vai contar
com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Na cerimónia
de inauguração participam também, o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude
(IPDJ), Augusto Fontes Baganha, o presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, e o
presidente do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
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Mangualde recebe Mostra
de Jovens Criadores
PROJECTOS O secretário de
Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o
presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes
Baganha, vão estar depois de
amanhã em Mangualde, por
ocasião da inauguração da
Mostra Jovens Criadores 2017,
evento que decorre naquela cidade até domingo.
A cerimónia de abertura terá
lugar no Villa Gloria (antigas
instalações da GNR), às 11h00,
e contará ainda com a presença
dos presidentes do Município
de Mangualde e do Clube Português de Artes e Ideias.
A Mostra Jovens Criadores

tem início, contudo, já amanhã,
com uma sessão de dança e
termina domingo com teatro.
“Este evento (...) irá apresentar novos autores, exibindo e
publicando os seus projectos
em catálogo e edição literária,
e proporcionando, mais uma
vez, um evento multidisciplinar contemplando exposições,
desfiles de moda, espetáculos
e eventos literários”, refere o
município mangualdense, sublinhando que objectivo é
“identificar talentos da nova
geração, estabelecendo uma ligação entre todos, positiva
para o seu desenvolvimento
criativo e para promoção de
projectos conjuntos”. |
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Jovens criadores mostram trabalhos em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Leiria Online

Data Publicação:

14/12/2017

URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/26970

É inaugurada amanhã, pelas 19h00, na Villa Glória (antiga GNR), a mostra de jovens criadores 2017.
Uma exposição que vai estar patente ao público até 17 de Dezembro e cuja inauguração vai contar
com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.
Na cerimónia de inauguração participam também, o presidente do Instituto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, o presidente do Município de Mangualde, João
Azevedo, e o presidente do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Reflexão sobre desporto
adaptado em seminário
Mangualde Iniciativa reuniu atletas, associações e especialistas e esteve
inserido nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
O auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, recebeu recentemente o seminário “Diferentes
na vida, iguais no desporto”. A
iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, reuniu atletas, associações e especialistas na área do
Desporto, inserindo-se nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da
prática desportiva ao nível da
condição física, reforço da confiança e auto-estima, aumentando a qualidade de vida e independência das crianças e jovens portadores de deficiência,
o seminário iniciou-se com a
assinatura de um protocolo tripartido entre a Câmara Municipal de Mangualde (na pessoa
de João Azevedo, presidente

D.R.

José Lourenço, João Azevedo, Agnelo Figueiredo e Paulo Figueiredo

do Município), a Casa do Povo
de Mangualde (pelo presidente
Paulo Figueiredo) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente Agnelo Figueiredo) sobre o desporto
adaptado nas escolas de Mangualde. A sessão de abertura
contou ainda com a presença
de José Lourenço, presidente

do Comité Paralímpico de Portugal.
O seminário dividiu-se em
dois painéis e procurou demonstrar que a deficiência não
pode ser vista como uma barreira social e que é necessário
eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com de-

ficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar a população para a situação das pessoas com deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O desporto adaptado foi
idealizado e concebido com o
objectivo de implementar modalidades desportivas para
pessoas com e sem deficiência,
permitindo a igualdade de
oportunidades no que diz respeito ao livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover a interação e integração
de pessoas com deficiência na
comunidade.
Esta valência consiste na intervenção especializada em
pessoas com e sem deficiência,
com vista à reabilitação, treino
de capacidades, desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e integração social. |
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Jovens criadores mostram
trabalhos em Mangualde
Mostra Inauguração vai ser presidida pelo secretário de Estado da Juventude
É inaugurada amanhã, pelas
19h00, na Villa Glória (antiga
GNR), a mostra de jovens criadores 2017. Uma exposição que
vai estar patente ao público até
17 de Dezembro e cuja inauguração vai contar com a presença do secretário de Estado
da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo.
Na cerimónia de inauguração
participam também, o presidente do Instituto Português do
Desporto e da Juventude
(IPDJ), Augusto Fontes Baganha, o presidente do Município
de Mangualde, João Azevedo,
e o presidente do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI),
Pedro Marques Mendes.
Após a cerimónia de inauguração, segue-se, às 22h30, Dan-

ça com Persona, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Mangualde.
O programa preparado para
o fim-de-semana e que visa
promover os trabalhos dos jovens criadores, vai prosseguir
no dia 16 (sábado), com o Café
Literário (16h00, na Estalagem
Cruz da Mata), Dança com Divines (21h30, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Mangualde), Música com Raúl Muta
(23h00, Villa Gloria) e DJ João
Semedo, Carmo’81 (24h00, Villa
Gloria). No domingo, a mostra
encerra com Teatro pelo Boca
Ilha, às 15h30.
As diversas iniciativas têm
entrada gratuita e pretendem
cativar os mais diversos públicos.

A Mostra Jovens Criadores
festeja este ano a sua 19.ª edição.
É uma iniciativa do Secretário
de Estado da Juventude e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a
jovens com idade até 30 anos.
A mostra é constituída pelos
projectos seleccionados nos
concursos Jovens Criadores
2015 e 2017 nas mais variadas
áreas temáticas como Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança, Arquitetura e
Equipamento, Design Gráfico,
Fotografia, Cinema, Joalharia,
Design de Objecto, Literatura,
Moda, Música, Teatro e Vídeo.
O CPAI - Clube Português de
Artes e Ideias foi fundado em
1986 e é uma associação privada portuguesa declarada de

utilidade pública que tem como
objectivo principal o desenvolvimento e a divulgação da produção artística, em todos os domínios das artes contemporâneas.
O concurso de Jovens Criadores promove a criação de
oportunidades efectivas de divulgação do trabalho de jovens
criadores/as do país, habitualmente privados do acesso a circuitos culturais.
Através do Programa Jovens
Criadores – iniciativa apoiada
pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto - visase promover “o desenvolvimento artístico dos/as jovens
criadores/as nacionais e incentivar a sua participação em atividades culturais e artísticas”.|

João Azevedo inaugura a mostra com o secretário de Estado
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DIÁRIO Nº 5399 14 DE DEZEMBRO DE 2017 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

“MEDIDAS RADICAIS”
PARA O INTERIOR
A partir de Janeiro, o Movimernto pelo Interior, que ontem se reuniu em Viseu, irá promover
debate público para apresentar seis medidas concretas a desenvolver em 2018 Páginas 2 e 3
RUI DA CRUZ//PRESSCENTRO.PT

Museu de Varzea
de Calde inaugura
exposição
Instalação multimédia | P5

Burlão foi vender
fotocópias de
lotaria a polícia
Detido em Seia | P10

Escola Viriato afirma-sel
pela criatividade
Secretário de Estado da Educação e autarcas “aplaudem” o dinamismo e a vida “sentida” na escola Página 4

Mangualde promove
jovens criadores

Museu do Vinho assinala
terceiro aniversário

Mostra dos Jovens Criadores 2017 é inaugurada amanhã, na Villa Glória, com a presença
do secretário de Estado da Juventude e do
Desporto.. Página 9

São João da Pesqueira promove programa
comemorativo com visitas gratuitas ao
museu e uma noite de fados. Número de visitantes subiu 54% em relação a 2016. Página 8

Morto em acidente
com tractor em
S. Pedro do Sul
Em Maceira | P20

Hoje
com o
seu jornal
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Jovens criadores mostram trabalhos em Mangualde
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É inaugurada amanhã, pelas 19h00, na Villa Glória (antiga GNR), a mostra de jovens criadores 2017.
Uma exposição que vai estar patente ao público até 17 de Dezembro e cuja inauguração vai contar
com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.
Na cerimónia de inauguração participam também, o presidente do Instituto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, o presidente do Município de Mangualde, João
Azevedo, e o presidente do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Câmara de Mangualde aprova proposta de orçamento municipal para 2018
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Estação Diária Online - Estação Diária - Edição Jornal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55e43bf4

2017-12-14 17:12:54+00:00
A Câmara de Mangualde aprovou a proposta de orçamento municipal para 2018 que é superior a 22
milhões de euros. Um orçamento virado para o investimento em eixos considerados estruturantes
para o desenvolvimento do concelho.O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, garante
que mais de metade do orçamento será para investimento em grandes obras estruturais financiadas
pelos fundos comunitários. Serão obras na área do ambiente, estradas, regeneração urbana e em
zonas industriais.O documento prevê uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, em
0,025. O imposto passa para 0,375% em 2018, enquanto os restantes impostos municipais mantêm
os valores de 2017.O orçamento municipal de Mangualde para 2018 foi aprovado pelos vereadores do
PS, com um voto contra do vereador do PSD. A proposta será agora analisada e votada na reunião da
Assembleia Municipal marcada para dia 20.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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Mangualde acolhe Mostra Jovens Criadores 2017
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Decorrerá, entre 15 e 17 de dezembro, no concelho de Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. A
cerimónia de inauguração terá lugar no Villa Gloria (antigas instalações da GNR), às 19h00 de dia 15,
e contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do
Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, do
Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Clube Português de Artes e
Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Após a cerimónia de inauguração, segue-se, às 22h30, Dança/Persona no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde. Dia 16, terá lugar o Café Literário (16h00, Estalagem Cruz da Mata),
Dança/Divines (21h30, Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde), Música/Raúl Muta (23h00,
Villa Gloria) e DJ João Semedo, Carmo 81 (24h00, Villa Gloria). No domingo, a Mostra encerra com
Teatro/Boca Ilha, às 15h30.
A Mostra Jovens Criadores festeja este ano a sua 19.ª edição. É uma iniciativa do Secretário de Estado
da Juventude e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até
30 anos. A Mostra é constituída pelos projetos selecionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e
2017 nas mais variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança,
Arquitetura e Equipamento, Design Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de Objeto,
Literatura, Moda, Música, Teatro e Vídeo.
O CPAI - Clube Português de Artes e Ideias foi fundado em 1986 e é uma associação privada
portuguesa declarada de utilidade pública que tem como objetivo principal o desenvolvimento e a
divulgação da produção artística, em todos os domínios das artes contemporâneas.
A entrada na Mostra Jovens Criadores 2017 é gratuita.
PROGRAMAÇÃO
15 de dezembro
19h00 | Villa Gloria
Inauguração da Mostra Jovens Criadores 2017
22h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Persona
16 de dezembro
16h00 | Estalagem Cruz da Mata
Café Literário
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21h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Divines
23h00 | Villa Gloria
Música/Raúl Muta
24h00 | Villa Gloria
DJ João Semedo, Carmo 81
17 de dezembro
15h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Teatro/Boca Ilha
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Seminário ´Diferentes na Vida, Iguais no Desporto´ promoveu reflexão sobre
desporto adaptado em Mangualde
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e968beb

Decorreu na passada quinta-feira, dia 7, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o
Seminário 'Diferentes na vida, iguais no desporto'. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, reuniu atletas, associações e especialistas na área do Desporto, inserindo-se no Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da prática desportiva ao nível da condição física, reforço da confiança e
autoestima, aumentando a qualidade de vida e independência das crianças e jovens portadores de
deficiência, o Seminário iniciou-se com a assinatura de um protocolo tripartido entre a Câmara
Municipal de Mangualde (na pessoa de João Azevedo, Presidente do Município), a Casa do Povo de
Mangualde (pelo presidente Paulo Figueiredo) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente
Agnelo Figueiredo) sobre o desporto adaptado nas Escolas de Mangualde. A sessão de abertura contou
com ainda com a presença de José Lourenço, Presidente do Comité Paralímpico.
O Seminário dividiu-se em dois painéis. O I Painel, moderado por João Amaral, Treinador da Casa do
Povo de Mangualde, foi dedicado aos Testemunhos dos jovens atletas internacionais e nacionais Miguel
Monteiro, Cristiano Pereira, João Azevedo, Márcia Araújo e Sara Araújo.
O II Painel, moderado por Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde e
Presidente da Rede Social de Mangualde, trouxe a debate a"Integração do Desporto Adaptado na
Federação Portuguesa de Atletismo". Nesse painel, intervieram Jorge Vieira, Presidente da Federação
Portuguesa de Atletismo, puviram-se os testemunhos da treinadora de Ginástica Artística Paula
Oliveira e dos atletas Ana Rafael, Fátima Moreira e Artur Silva, e, por fim, abordou-se "A Visão dos
Pais" por Cristina Azevedo, do Núcleo Pais em Rede de Mangualde.
Esta iniciativa procurou demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social e
que é necessário eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar a população para a situação das pessoas com
deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O Desporto Adaptado foi idealizado e concebido com o objetivo de implementar modalidades
desportivas para pessoas com e sem deficiência, permitindo a igualdade de oportunidades no que diz
respeito ao livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover a interação e integração de pessoas
com deficiência na comunidade. Esta valência consiste na intervenção especializada em pessoas com e
sem deficiência, com vista à reabilitação, treino de capacidades, desenvolvimento de hábitos de vida
saudáveis e integração social.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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Ação de reflorestação
vai fazer renascer Espinho das cinzas
	O Município de Mangualde
e a Junta de Freguesia de Espinho, em conjunto com várias
entidades do concelho, “uniram
esforços” no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, das
mais fustigadas pelos incêndios
deste ano e vai promover uma
ação de reflorestação, a partir

da próxima segunda-feira, 18
de dezembro. ‘Espinho a Renascer das Cinzas’ é o mote da
iniciativa. A ação arranca às
14h30 com a sessão solene de
apadrinhamento da iniciativa,
contando com a presença das
entidades envolvidas. Segue-se
a reflorestação dos espaços pú-

blicos da freguesia com ponto
de encontro às 15h, na Abadia
de Espinho. No dia seguinte, 19
de dezembro, os participantes
voltam a reflorestar os espaços
públicos da freguesia com partida da Abadia de Espinho, às 9h.
O encontro volta a acontecer no
mesmo local, às 14h.
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Seminário ´Diferentes na vida, iguais no desporto´ promoveu reflexão sobre desporto
adaptado em Mangualde
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Decorreu na passada quinta-feira, dia 7, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o
Seminário 'Diferentes na vida, iguais no desporto'. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, reuniu atletas, associações e especialistas na área do Desporto, inserindo-se no Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da prática desportiva ao nível da condição física, reforço da confiança e
autoestima, aumentando a qualidade de vida e independência das crianças e jovens portadores de
deficiência, o Seminário iniciou-se com a assinatura de um protocolo tripartido entre a Câmara
Municipal de Mangualde (na pessoa de João Azevedo, Presidente do Município), a Casa do Povo de
Mangualde (pelo presidente Paulo Figueiredo) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente
Agnelo Figueiredo) sobre o desporto adaptado nas Escolas de Mangualde. A sessão de abertura contou
com ainda com a presença de José Lourenço, Presidente do Comité Paralímpico.
O Seminário dividiu-se em dois painéis. O I Painel, moderado por João Amaral, Treinador da Casa do
Povo de Mangualde, foi dedicado aos Testemunhos dos jovens atletas internacionais e nacionais Miguel
Monteiro, Cristiano Pereira, João Azevedo, Márcia Araújo e Sara Araújo.
O II Painel, moderado por Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde e
Presidente da Rede Social de Mangualde, trouxe a debate a "Integração do Desporto Adaptado na
Federação Portuguesa de Atletismo". Nesse painel, intervieram Jorge Vieira, Presidente da Federação
Portuguesa de Atletismo, puviram-se os testemunhos da treinadora de Ginástica Artística Paula
Oliveira e dos atletas Ana Rafael, Fátima Moreira e Artur Silva, e, por fim, abordou-se "A Visão dos
Pais" por Cristina Azevedo, do Núcleo Pais em Rede de Mangualde.
Esta iniciativa procurou demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social e
que é necessário eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar a população para a situação das pessoas com
deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O Desporto Adaptado foi idealizado e concebido com o objetivo de implementar modalidades
desportivas para pessoas com e sem deficiência, permitindo a igualdade de oportunidades no que diz
respeito ao livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover a interação e integração de pessoas
com deficiência na comunidade. Esta valência consiste na intervenção especializada em pessoas com e
sem deficiência, com vista à reabilitação, treino de capacidades, desenvolvimento de hábitos de vida
saudáveis e integração social.
14 de Dezembro de 2017
Redacção
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ANIMA NATAL DOS MAIS NOVOS

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

14/12/2017

URL: http://noticiasdeviseu.com/municipio-de-mangualde-anima-natal-dos-mais-novos/

O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches,
jardins-de-infância e escolas do concelho para surpreender os mais novos com um presente de Natal e
espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar
reconhecido através da oferta de um voucher que contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus
do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não só divertir as crianças, como também dar-lhes a
conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o mês
de junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o
transporte até ao local. Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido presentes adequados à
sua idade.
Para as crianças das escolas do nosso concelho estão ainda reservados momentos que prometem
muita alegria. Assim, o dia 13 de dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das IPSS's de
Mangualde e os dias 14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual
Festa de Natal, no Largo Dr. Couto.
Integrado na programação Natal em Mangualde 2017 , os mais pequenos podem ainda conviver com
o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em
ateliers infantis. Mas esta programação pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados de
Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas das atividades que o Município tem ao dispor da
população adulta
Dez 14 2017
editor
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MANGUALDE VIVE "MAIS UM NATAL INESQUECÍVEL"
la diversão para todas as
idades. Exposições. animação
de rua, horas do conto, ateliers
de natal, workshops, música e
muito mais preencherão o Largo
Dr. Couto e outros locais do
concelho. Á animação► esperada.
juntar-se-ão a tradição e a
solidariedade, tão habituais
entre as gentes de Mangualde,
que voltam a viver "mais um
Natal inesqueeiver, segundo a
Cãmara Municipal. que organiza a programação natalicia.
com o apoio da Associação
Empresarial de Mangualde e da
União das Freguesias de
Mangualdc, Mesquitela e ( 'unha
Alta.
O programa arrancou a 1 dc
Dezembro e prolonga-se até ao
dia 21. Os dias 13. 14 e I 5 cie
dezembro vão ser dedicados ás
I PSS's e às escolas dc Mangual-

de com a realização da habitual
Festa de Natal. As diversões
acontecem também no Largo Dr.
Couto e serão divididas em
quatro sessões: a tarde do dia 13
é dedicada às crianças do Ensino
Pré-Escolar das IPSS's do
concelho. bem como a manhã do
dia 14, dedicada aos mais
pequenos do Agrupamento deEscolas de Mangualde. Já as

sessões da tarde dos dias 14 e 15
serão direcionadas para os
alunos do 1." Ciclo do Ensino
Básico do Agrupamento de
Escolas do concelho.
Domingo, dia 17 de dezembro. vai ser também ele sinónimo de animação. e na tarde de
dia 21,haverá um desfile de Pais
c Mães Natal. protagonizado
pelos utentes das 1PSS's e ATL's

do concelho. percorrerá as ruas
do centro da cidade.
A música fará também parte
deste Natal. Dia 17, pelas IMA°.
realizar-se-á, no Complexo
Paroquial de Mangualde. o
Espetáculo "Clássicos de Natal". Já na noite de dia 21 decor
roxa o Encontro de Grupos Corais.
E porque Natal também é
sinônimo dc entreajuda.
campanha "Por um Sorriso."
pretende. à semelhança dc
edições anteriores, tornar mais
feliz o Natal dos mais pequenos.
Até 15 de dezembro. é possivel
entregar. no átrio da Câmara
Municipal de Mangualde. brinquedos que serão posteriormente entregues as crianças das
famil ias mais desfavorecidas do
concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Ação Social,
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Mangualde anima o Natal
das crianças do concelho
Prendas João Azevedo, presidente do município, visitou creches, jardins-deinfância e escolas do concelho, entregando presentes às crianças
O presidente do município de
Mangualde, João Azevedo, tem
realizado a tradicional visita às
creches, jardins-de-infância e
escolas do concelho para surpreender os mais novos com
um presente de Natal e espalhar sorrisos junto de mais de
mil crianças.
Os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico têm visto o seu empenho escolar reconhecido através da oferta de um voucher
que contempla uma visita ao
Parque Botânico Arbutus do
Demo, em Vila Nova de Paiva.
O objectivo é não só divertir
as crianças, como também
dar-lhes a conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai
decorrer durante o mês de Junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o transporte até ao local.
Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido
presentes adequados à sua
idade.
Para as crianças das escolas
do concelho estão ainda reser-

D.R.

João Azevedo distribuiu presentes a cerca de mil crianças do concelho de Mangualde

vados momentos que prometem muita alegria. Assim, o dia
13 de Dezembro foi dedicado
aos alunos do pré-escolar das
IPSS’s de Mangualde e os dias
14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual Festa de Na-

tal, no Largo Dr. Couto.
Integrado na programação
«Natal em Mangualde 2017», os
mais pequenos podem ainda
conviver com o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em ateliers

infantis. Mas esta programação
pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados
de Natal ou Zumba de Natal
são apenas algumas das actividades que o Município tem
ao dispor da população adulta.
|
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A Mostra nacional decorre, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, em Mangualde entre espaços como a
Villa Gloria (exemplar da denominada "casa brasileira", pontuada de influências de casa colonial
vitoriana, soluções formais afrancesadas misturadas com algum revivalismo de cariz italiano), a
Estalagem Cruz da Mata e o Salão Nobre da Câmara.
Entre sexta à noite, sábado e domingo, Mangualde recebe quatro concertos de música, três
espetáculos de teatro, cinco de dança, quatro curtas-metragens de cinema, um café literário e um
desfile de moda.
Este evento nacional conta com a presença, na sessão oficial de abertura, do Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, com o Presidente do IPDJ, Augusto Baganha, com o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e com o Presidente do Clube Português
de Artes e Ideias, Pedro Mendes.
Os interessados poderão solicitar mais informações nas Lojas Ponto JA do IPDJ ou consultar o Portal
da Juventude em: www.juventude.gov.pt.
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O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches,
jardins-de-infância e escolas do concelho para surpreender os mais novos com um presente de Natal e
espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar
reconhecido através da oferta de um voucher que contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus
do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não só divertir as crianças, como também dar-lhes a
conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o mês
de junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o
transporte até ao local. Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido presentes adequados à
sua idade.
Para as crianças das escolas do nosso concelho estão ainda reservados momentos que prometem
muita alegria. Assim, o dia 13 de dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das IPSS's de
Mangualde e os dias 14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual
Festa de Natal, no Largo Dr. Couto.
Integrado na programação Natal em Mangualde 2017 , os mais pequenos podem ainda conviver com
o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em
ateliers infantis. Mas esta programação pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados de
Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas das atividades que o Município tem ao dispor da
população adulta. A programação pode ser consultada em www.cmmangualde.pt.
.
Sofia Monteiro | Silvéria Miranda
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■ DEPUTADOS PEDEM ESCLARECIMENTOS

Fim de Girabolhos foi para
autarquias socialistas
S
em água em Fagilde, a
opção pela anulação da Barragem de Girabolhos volta
a ser questionada, numa altura
em que o presidente da Endesa
acusa o Governo de ceder a
pressões do Partido Ecologista
Os Verdes. Deputados de Viseu
querem situação esclarecida e
que futuro do abastecimento
e armazenamento de água na
região seja garantido

A barragem projetada para Girabolhos
(Sela) foi cancelada pelo atual Governo
por "imposição" do Partido Ecologista
Os Verdes (PEV). Quem o assegura
é o próprio presidente da Endesa,
empresa privada que iria construir
este equipamento. O acordo terá feito
parte das exigências para viabilizar a
"geringonça" entre PS, BE e PCP.

Mas há quem acredite que a própria
Endesa também estaria interessada
em não avançar por ter chegado à
conclusão que esta e outras barragens
seriam "deficitárias". Falam, inclusive,
numa carta da empresa, com um
pedido oficial, para a suspensão. A
barragem era para aproveitamento
energético e há quem defenda que
poderia ser uma solução de reserva
para acudir a situações como a que se
vive atualmente com a falta de água
na Barragem de Fagilde e onde está a
ser necessário o recurso ao transporte
de água de outras albufeiras, nomeadamente de Aguieira que também é
exclusiva para a produção de energia.
"A verdade é que todos se calaram.
Os autarcas bateram palmas, não
vi contestação e parece que aqui se
juntou o útil ao agradável", confessou
um militante do PS. A mesma ideia
partilhada pelo PSD, onde se diz que

os "autarcas se venderam por milhão
e meio de euros em obras em ano
eleitoral".
Já ao Jornal do Centro, o antigo deputado socialista José Junqueiro tinha
realçado que o fim de Girabolhos, a
ser o resultado de uma negociação
entre PS e PEV, é "inaceitável e absolutamente criminoso". O também
ex-secretário de Estado é da opinião
de que autarcas e deputados não se
devem calar.

ACORDOS QUE
PREJUDICAM A REGIAO
E é isso que os sociais-democratas
afirmam que vão fazer. "Vamos voltar
à carga e começar, para já, a tomar
posições nas câmaras, sob a forma
como os executivos se venderam ao
governo e cederam aos interesses da
gerigonça", assegura Pedro Alves,
deputado do PSD na Assembleia da
República eleito por Viseu.
Segundo o social-democrata, o fim
da barragem de Girabolhos é mais
uma evidência de outros acordos que
"prejudicam a região". "O combate
deve ser feito nas autarquias que não
acautelaram o futuro com a solução
que já tinha sido aprovada. Para mim,
a solução estava encontrada inclusive
para fazer um transbordo de uma
barragem para outra e a verdade é
que para cumprimento da gerigonça
teve de se rever o Plano Nacional de
Barragens e isto é a solução que o PS
aprova. Tal como já referi, o mesmo se
passa com a ferrovia e com a Via dos
Duques (autoestrada Viseu/Coimbra)
que foram adiadas fruto dos acordos
da gerigonça", sustenta.

ESCLARECIMENTOS
Hélder Amaral, deputado do CDS
eleito por Viseu, vai ainda mais longe.
"Alguém tem de explicar isto. Não
sei se a anulação das barragens teve a
ver e apenas com uma exigência dos
parceiros no Governo ou se também
não foi uma forma de financiar municípios socialistas", refere.
Para o deputado, cabe também aos
presidentes de Câmara e à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões pedir esclarecimentos, nomeadamente quanto ao futuro para a
região de Viseu sobre o abastecimento
e armazenamento de água. "Há uma
perspetiva de construir a barragem
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agradar ao PEV e financiar
do Vouga e o Governo diz que não há
mais barragens, isto também tem de
ser esclarecido. Não se construindo
mais barragens, não se sabendo
se existe um plano efetivo nem se
conhecendo a calendarização para
aumento da capacidade das existentes,
havendo anúncios de orçamentos para
outras zonas do país, pergunto como
é que vamos resolver os problemas",
questiona Hélder Amaral.
Para o deputado, a solução é simples:
"ou a barragem do Vouga é uma
realidade e é preciso calendarizar ou
voltamos a Girabolhos. O ideal até
deveriam ser as duas".

BARRAGEM
DO VOUGA
Oito municípios do distrito de Viseu
associaram-se para criar uma empressa intermunicipal de abastecimento
de água e saneamento na região que,
entre outras obras, quer ver concretizada a construção da Barragem do
Vouga. Este equipamento poderia ser
uma alternativa à atual Barragem de
Fagilde que já está sem capacidade
para abastecer os quatro concelhos
(Penalva do Castelo, Viseu, Nelas e
Mangualde). Ainda sem "autorização"
política, há quem diga que esta é a
solução mais cara para acabar com
os problemas de abastecimento nesta
região. A ligação com condutas à
Barragem do Balsemão e o aumento
de Fagilde parecem ser, para já, as
alternativas mais consensuais.

OPÇÃO POLÍTICA
Já o deputado do PS, José Rui Cruz,
recorda que a anulação de Girabolhos
foi uma opção política, lembrando que
esta barragem não seria a solução para
os problemas da seca e que nos últimos 20 anos ninguém se preocupou
com o abastecimento, "nem autarcas,
nem governo". Deu como exemplo
o município de Viseu que considera
não ter tido "uma boa gestão das suas
fontes de abastecimento".
Para o socialista, as barragens no
Vouga e em Penalva poderão ser a solução no futuro para os problemas de
abastecimento, assim como aumentar
a capacidade de Fagilde.
Também o presidente da Câmara
de Mangualde, o socialista João
Azevedo, defende que o importante
é encontrar soluções que evitem no
futuro o cenário que se está a viver
este ano com a seca. "Estão em estudo
uma série de planos e opções e espera-se que em janeiro de 2018 já hajam
decisões finais", disse.

SEIS MILHÕES PARA
OS MUNICÍPIOS
A barragem de Girabolhos, no rio
Mondego, abrangeria os municípios
de Gouveia (PSD) e Seia (PS) (distrito
da Guarda), Nelas e Mangualde
(ambas geridas pelo PS e do distrito de Viseu). Em abril de 2016, o
Governo anunciou o cancelamento
deste investimento. O Ministério
do Ambiente indicou na altura que
na base da decisão estavam critérios
jurídicos e financeiros, expectativas
dos municípios abrangidos, metas das
energias renováveis e descarbonização
da economia portuguesa.

Em junho, a empresa (Endesa) que iria
construir a barragem anunciou que
disponibilizava seis milhões de euros
para apoiar diversos investimentos,
sendo cada um dos municípios em
causa beneficiado com uma verba de
cerca de 1,5 milhões de euros.
Mangualde, por exemplo, anunciou
que essa verba seria aplicada na
reabilitação de espaços rodoviários e
de zonas industriais. Nelas aproveitou
o valor para aplicar na requalificação
de fossas céticas e na construção de
ETAR's.
O contrato de concessão relativo ao
Aproveitamento Hidroelétrico de
Girabolhos foi assinado em 2013.
Este aproveitamento hidroelétrico
seria composto por duas barragens,
funcionando em regime de reversibilidade. Teria uma potência instalada
total de aproximadamente 360MW e
responsável por gerar energia elétrica
suficiente para o abastecimento de
aproximadamente 250 mil famílias
em Portugal.
Agora, quatro anos depois, é a própria
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
que vem lamentar que algumas
barragens estratégicas, como a de
Girabolhos, não tenham sido acauteladas pois seriam «fundamentais para
garantir a capacidade de armazenamento de águas nos anos que chove
para os anos que não chove".
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Mostra Jovens Criadores 2017 em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
15 de Dezembro de 2017
45 Views
Decorrerá, entre 15 e 17 de dezembro, no concelho de Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. A
cerimónia de inauguração terá lugar no Villa Gloria (antigas instalações da GNR), às 19h00 de dia 15,
e contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do
Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, do
Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Clube Português de Artes e
Ideias (CPAI), Pedro Marques Mendes.
Após a cerimónia de inauguração, segue-se, às 22h30, Dança/Persona no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde. Dia 16, terá lugar o Café Literário (16h00, Estalagem Cruz da Mata),
Dança/Divines (21h30, Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde), Música/Raúl Muta (23h00,
Villa Gloria) e DJ João Semedo, Carmo 81 (24h00, Villa Gloria). No domingo, a Mostra encerra com
Teatro/Boca Ilha, às 15h30.
A Mostra Jovens Criadores festeja este ano a sua 19.ª edição. É uma iniciativa do Secretário de Estado
da Juventude e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até
30 anos. A Mostra é constituída pelos projetos selecionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e
2017 nas mais variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança,
Arquitetura e Equipamento, Design Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de Objeto,
Literatura, Moda, Música, Teatro e Vídeo.
O CPAI - Clube Português de Artes e Ideias foi fundado em 1986 e é uma associação privada
portuguesa declarada de utilidade pública que tem como objetivo principal o desenvolvimento e a
divulgação da produção artística, em todos os domínios das artes contemporâneas.
A entrada na Mostra Jovens Criadores 2017 é gratuita.
PROGRAMAÇÃO
15 de dezembro
19h00 | Villa Gloria
Inauguração da Mostra Jovens Criadores 2017
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22h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Persona
16 de dezembro
16h00 | Estalagem Cruz da Mata
Café Literário
21h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Dança/Divines
23h00 | Villa Gloria
Música/Raúl Muta
24h00 | Villa Gloria
DJ João Semedo, Carmo 81
17 de dezembro
15h30 | Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde
Teatro/Boca Ilha
15 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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Seminário "Diferentes na vida, iguais no desporto"
Posted by: Antonio Pacheco
15 de Dezembro de 2017
35 Views
Decorreu no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,no passado, dia 7, o Seminário
'Diferentes na vida, iguais no desporto'. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde,
reuniu atletas, associações e especialistas na área do Desporto, inserindo-se no Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da prática desportiva ao nível da condição física, reforço da confiança e
autoestima, aumentando a qualidade de vida e independência das crianças e jovens portadores de
deficiência, o Seminário iniciou-se com a assinatura de um protocolo tripartido entre a Câmara
Municipal de Mangualde (na pessoa de João Azevedo, Presidente do Município), a Casa do Povo de
Mangualde (pelo presidente Paulo Figueiredo) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente
Agnelo Figueiredo) sobre o desporto adaptado nas Escolas de Mangualde. A sessão de abertura contou
com ainda com a presença de José Lourenço, Presidente do Comité Paralímpico.
O Seminário dividiu-se em dois painéis. O I Painel, moderado por João Amaral, Treinador da Casa do
Povo de Mangualde, foi dedicado aos Testemunhos dos jovens atletas internacionais e nacionais Miguel
Monteiro, Cristiano Pereira, João Azevedo, Márcia Araújo e Sara Araújo.
O II Painel, moderado por Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde e
Presidente da Rede Social de Mangualde, trouxe a debate a "Integração do Desporto Adaptado na
Federação Portuguesa de Atletismo". Nesse painel, intervieram Jorge Vieira, Presidente da Federação
Portuguesa de Atletismo, puviram-se os testemunhos da treinadora de Ginástica Artística Paula
Oliveira e dos atletas Ana Rafael, Fátima Moreira e Artur Silva, e, por fim, abordou-se "A Visão dos
Pais" por Cristina Azevedo, do Núcleo Pais em Rede de Mangualde.
Esta iniciativa procurou demonstrar que a deficiência não pode ser vista como uma barreira social e
que é necessário eliminar a desigualdade e promover a inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar a população para a situação das pessoas com
deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O Desporto Adaptado foi idealizado e concebido com o objetivo de implementar modalidades
desportivas para pessoas com e sem deficiência, permitindo a igualdade de oportunidades no que diz
respeito ao livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover a interação e integração de pessoas
com deficiência na comunidade. Esta valência consiste na intervenção especializada em pessoas com e
sem deficiência, com vista à reabilitação, treino de capacidades, desenvolvimento de hábitos de vida
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saudáveis e integração social.
Por:MM
15 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches,
jardins-de-infância e escolas do concelho para surpreender os mais novos com um presente de Natal e
espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar
reconhecido através da oferta de um voucher que contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus
do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não só divertir as crianças, como também dar-lhes a
conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o mês
de junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o
transporte até ao local. Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido presentes adequados à
sua idade.
Para as crianças das escolas do nosso concelho estão ainda reservados momentos que prometem
muita alegria. Assim, o dia 13 de dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das IPSS's de
Mangualde e os dias 14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual
Festa de Natal, no Largo Dr. Couto.
Integrado na programação Natal em Mangualde 2017 , os mais pequenos podem ainda conviver com
o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em
ateliers infantis. Mas esta programação pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados de
Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas das atividades que o Município tem ao dispor da
população adulta. A programação pode ser consultada em www.cmmangualde.pt.
15 de Dezembro de 2017
Redacção
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Teresa Costa, que exercia funções como diretora geral da associação ADERE-MINHO, com base em
Soutelo, demitiu-se hoje em comunicado enviado à imprensa. No mesmo comunicado, a diretora
demissionária indica que passará a desenvolver todos os processos artesanais certificados ou com
vista à certificação da ADERE-Certifica, que ficou este ano com a acreditação que pertencia à ADEREMINHO. "Venho
Teresa Costa, que exercia funções como diretora geral da associação ADERE-MINHO, com base em
Soutelo, demitiu-se hoje em comunicado enviado à imprensa. No mesmo comunicado, a diretora
demissionária indica que passará a desenvolver todos os processos artesanais certificados ou com
vista à certificação da ADERE-Certifica, que ficou este ano com a acreditação que pertencia à ADEREMINHO.
"Venho por este meio anunciar que após 18 anos de trabalho, empenho e dedicação enquanto
Directora Geral da ADERE-MINHO, anuncio-vos que a partir de Janeiro de 2018, deixo estas funções",
começa por referir Teresa Costa, apontando que, "durante esse tempo",
"São quase duas décadas à frente de uma instituição que luta por causas muito nobres como o
desenvolvimento das populações, o apoio à formação e ao emprego, a participação cívica promovendo
debates e participando neles, realizando conferências e seminários, tendo sido uma das primeiras
organizações a desenvolver projectos de igualdade de género e de estereótipos", aponta a diretora
demissionária, salientando que o trabalho feito foi pioneiro em Portugal "Certificar produtos artesanais
e promovendo sempre o que de melhor o nosso país faz nesta vertente cultural. Uma grande
organização privada sem fins lucrativos", refere.
"Saio contente com o trabalho que foi desenvolvido, feliz pelas parcerias e sinergias criadas entre a
associação e as centenas de instituições e empresas públicas e privadas, com todos os projectos que
nasceram e com todas as pessoas que conheci, sou muito grata a todos quantos se cruzaram comigo
nesta longa jornada", aponta, deixando o agradecimento a "todos os membros dos orgãos sociais, em
particular às direcções, pela confiança que sempre depositaram em mim, agradeço ainda a todos os
meus colegas de trabalho que ao longo destes anos entraram e saíram, pois com todos aprendi algo".
"Uma palavra muito especial a SOUTELO"
"(.) Foi a minha segunda casa durante estes dezoito anos, ficarão para sempre no meu coração, os
seus responsáveis máximos bem como toda a população", refere Teresa Costa, em relação à freguesia
de Soutelo, em Vila Verde.
Teresa Costa passa a coordenar a ADERE-Certifica
Teresa Costa passa a desenvolver funções como coordenadora da ADERE-Certifica, que recebeu a
transferência da acreditação IPAC em 2017 para certificação das produções artesanais tradicionais por
parte da Adere-Minho.
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ADERE-Certifica é o único Organismo Acreditado pelo IPAC (Instituto Português da Acreditação) de
acordo com a NP 17065 para certificação de produções artesanais tradicionais de acordo com o Dec.
Lei 121/2015 .
"Serei agora a responsável do organismo de certificação , que elegeu para sua sede o concelho de
Braga", refere anda o comunicado.
"O contacto com todas as unidades produtivas artesanais e seus artesãos, bem como todos os agentes
envolventes serão agora o meu foco principal, continuarei a desenvolver todos os processos artesanais
certificados ou com vista à certificação", aponta Teresa Costa.
A ADERE-Certifica conta com 8 produções artesanais tradicionais certificados, a saber: Lenços de
Namorados do Minho (entidade promotora - Adere-Minho); Olaria e Figurado de Barcelos (EP Município Barcelos); Bordado de Guimarães (EP - Oficina); Bordado de Viana do Castelo (EP Município de Viana do Castelo); Rendas de Bilros de Vila de Conde (EP -ADAPVC); Junça da Beselga
(EP-Município de Penedono); Bordado de Tibaldinho (EP-Município de Mangualde).
Para primeiro trimestre de 2018 a associação pretende ver concluídos os processos de certificação dos
seguintes produtos: Traje à Vianesa (EP Município de Viana do Castelo); Bordado de Castelo Branco
(EP - Município Castelo Branco); Viola Braguesa- Portugal (EP - Município de Braga); Filigrana de
Portugal (EP - parceria dos Municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso); Tapetes de Arraiolos de
Portugal (EP - ANPROTA) e Viola Beiroa- Portugal (EP - Município de Castelo Branco).
"Estimamos que 2018 possamos duplicar os produtos certificados até então", finaliza o comunicado de
Teresa Costa.
Comentários
2017-12-15 16:17:08+00:00
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Movimento "Terra de Esperança" planta 2 500 árvores autóctones em Mangualde
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Na próxima 2ª feira, dia 18 de dezembro, decorrerá mais uma ação do movimento Terra de
Esperança.
O local de plantação é em Mangualde, no espaço envolvente da antiga mina de Espinho, que ardeu
nos incêndios do passado mês de outubro.
Serão plantadas 2.500 árvores, entre carvalhos, castanheiros, pinheiros manso e medronheiros.
Convidamo-lo a estar presente no arranque da atividade, que decorrerá junto à Igreja Paroquial de
Espinho às 15.00, e que contará com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Dr.
António Monteiro.
Dada a importância do local para a comunidade, a iniciativa resulta da cooperação de várias
entidades: Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha, em Braga, CM de Mangualde, Junta de Freguesia
de Espinho, Motoclube de Mangualde e o GIOPS - Grupo de Intervenção de Operações de Protecção e
Socorro de Viseu. Várias entidades locais também irão contribuir para a plantação através do
fornecimento de adubo para a plantação, entre outros.
O movimento Terra de Esperança resulta da parceria estabelecida entre a ANEFA-Associação Nacional
de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente e a Galp, para responder à necessidade urgente de
reflorestar o País. A Galp doou 500 mil árvores e uma plataforma que permitirá à ANEFA dar uma nova
dinâmica a ações de voluntariado que ajudem as zonas que arderam nos dois últimos anos a virarem a
página.
#Terradeesperança
#Galp
16 Dezembro, 2017
José Silva
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Novas políticas Consulta
pública termina hoje

Nacional

Termina hoje a consulta pública da Nova
Geração de Políticas de Habitação, que
congrega vários programas e medidas
para responder às carências habitacionais dos mais pobres, clOs jovens, de
pessoas em situação de emergência social e da classe média. Até quinta-feira
foram recebidos 335 contributos.

habitação Amadora, Loures e Porto são os municípios com mais agregados

concelhos: necessidades de realojamento

familiares à espera de realojamento, de acordo com levantamento nacional

Metade das
famílias sem
casa estão em
nove concelhos
concelho do Grande Porto alcança o elevado nível
de carência habitacional da Invicta. A Câmara da
Mata aponta para a necessidade de realojar 793 fa► Quase metade das famílias em lista de espera mílias, Gaia reconhece 673 situações, Gondomar
por uma habitação condigna em Portugal vivem identifica 502, Valongo regista 363, Matosinhos
em nove concelhos, dos quais oito ficam nas áreas enuncia 190 e Trofa deu conta de 121 casos.
Entre as autarquias com mais de 500 agregametropolitanas do Porto e de Lisboa. O nono município que regista maiores carências habitacio- dos familiares a aguardar realojamento, destanais é o Funchal, na ilha da Madeira. Porto, Ama- cam-se ainda Cascais (764 famílias), Seixal (544)
dora e Loures são os recordistas até ao momento e Funchal (610). Dos 164 municípios que responcom um total de 7606 solicitações identificadas, deram até 20 de novembro, 53 não têm resideno que corresponde a 28% das carências a nível na- tes com essas dificuldades. Contactado pelo IN,
cional. Prevê-se que Lisboa (cujas respostas ain- o Ministério do Ambiente esclareceu que, entreda estão a ser validadas) venha a ocupar uma po- tanto, chegaram mais 10 respostas de municísição cimeira entre os territórios com mais famí- pios, o que fez subir o número total de famílias
com carências habitacionais
lias pobres a precisarem de casa.
para 26 591. Porém, 112 câmaras
Entre as 164 autarquias que resainda não concluíram o preenponderam ao levantamento nachimento do inquérito, disponicional das necessidades de realobilizado pelo Instituto da Habitajamento até 20 de novembro, a
ção e da Reabilitação Urbana e 22
Amadora é o concelho com mais
autarquias e as duas secretarias
famílias a aguardar por um fogo.
regionais dos Açores e da MadeiA Câmara especificou que tem
ra nem sequer acederam ao
2839 agregados à espera de dispoquestionário, apesar dos sucesnibilidade de realojamento, so- INQUERITO A Câmara de Lissivos apelos do Governo.
mando-se mais 709 pedidos de boa já concluiu o preenchiA Nova Geração de Políticas de
habitação. É um dos oito municí- mento do inquérito de avaliaHabitação, desenhada pelo Exepios onde o Plano Especial de ção das carências habitaciocutivo PS, integra um programa
Realojamento (PER) nunca foi nais. Mas as respostas da Auque visa a disponibilização de foconcluído por falta de verbas (ler tarquia (assim como de mais
gos para as famílias pobres: o 1.°
texto na página seguinte). Segue- nove municípios) não chegaDireito. Tal como o PER, esse pro-se Loures, que regista 2673 famí- ram a tempo de serem incluigrama será executado pelos mulias, como pode ler-se na infor- das na informação enviada
nicípios e pelas Instituições Parmação enviada pela Secretaria de pela Secretaria de Estado da
ticulares de Solidariedade Social,
Estado da Habitação, Ana Pinho, Habitação ao Parlamento. No
mas, em vez da construção de
entanto, é previsível que seja
à Assembleia da República.
bairros a custos controlados nas
No Norte, o Porto não dispõe de responsável pelo aumento no
casas em número suficiente para número de famílias necessita- periferias, o Governo quer que se
privilegie a recuperação de edifíacolher os 2094 agregados fami- das. Até 20 de novembro, escios na cidade para acolher essas
liares que necessitam de ajuda, tavam identificadas 18631 sifamílias. Parte do investimento
apesar de ser um dos maiores in- tuações. Agora, somam-se
será a fundo perdido. •
quilinos do país. Nenhum outro mais de 26 mil casos. •
Cada Sofia Luz
carlaluz@jn.pt

Lisboa Dados
estão a ser
trabalhados

Levantamento nacional
TOTAL: 308
CONCELHOS

-174 municipios

26 591 agregados familiares

já cOnClufram
a submissão dos inquéritos

identificados (dados ainda a ser
tratados e validados)

Dados a 20 de novembro
Entidades que ainda estão a preencher: 112 munkípios
Entidades que ainda não acederam: 24 (inclui as duas secretarias regionais)
Municípios que submeteram os inquéritos
mas que não apresentam famílias a realojar

MI Municípios que submeteram os inquéritos
e que apresentam famílias a realojar
Vita Verde: 48
V. N. Famalicão: 17
Celoncó de Basto. 221
Penafiet 27
Paços de Ferreira: 45
Lousada: 5
Trofa: 121
Santo Tirso: 5
Póvoa de Varzim, 11
Matosinhos: 190
Gondomar: 502
Mala: 793
Porto: 2094

Chaves: 22
S. M. Penaguião: 53
Peso da Régua.160

Bragança: 39
Vinhais: 47
Vimioso: 55
Mirandela: 18
Alfândega da Fé: 7
Torre de Moncorvo: 40
Amainar: 1
Resende: 2
Cinfaes: 20
Tabuaço: 28
Nelas: 48
Penalva do Castelo: 2
Mangualde: 114

Ribeira de Pena: 28
Sabrosa: 87
Mesão Frio: 47

Monção. 83
Ponte da Barca: 24

Celorico da Beira: 20
PInhels 58
Guarda: 35 •
Sela. 47
Gouvela: 34

Valongo: 363
V. N. Gala: 673
Vale de Cambra:11
Ovar: 236
Sever do Vouga. 1
Aveiro: 232
Albergaria-a-Velha:12
Estarreja: 302
0. Azeméis, 338
0. do Bairro:104
Montemor-o-Velho: 4
Cantanhede: 34
Tábua: 32

Belmonte: 34
Idanha-a-Nova: 81

Marinha Grande: 31
Caldas da Rainha: 3
Alvaiázere: 3
Pombal: 15
1' Setúbal: 241
Alcobaça, 65
Alcochete: 64
Obidos: 6
Seixal: 544
Sines: 147
Lourinhã: 9
Torres Vedras: 10
Arruda dos Vinhos:16
Vila Franca de Xira 44
Sintra. 262
Amadora: 2839
Cascais: 764
Loures: 2673
Odivelas: 156
Oeiras: 221

Monchique: 24
Lagos. 4
Lagoa. 42

MADEIRA
Funchal. 610
Machico: 5
Porto Moniz:18

Albufeira: 87 Tavira: 7
Loulé: 101 Olhão:193
Faro 167
V. R Santo António: 34

Coruche: 105
Abrantes:15
Constância: 6
Chamusca: 8
V. N. Barquinha: 10
Almeirim. 20
Benavente: 33
Crato: 18
Ponte de Sor. 1
Atter do Chão: 24
Portalegre: 3
Monforte: 54
Borba: 60
Arraiolos: 3
Évora: 170
R. Monsaraz. 40
Moura°, 48
Moura:102
Serpa: 82
Vidigueira, 29
Cuba:4
Ajeito: 5
Ferreira do Alentejo, 1
Beja: 38

AÇORES
Ribeira Grande: 7

0
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Legislar Governo vai
construir versão final
O Governo usará os contributos
recolhidos na consulta pública e
nas sessões de apresentação do
programa para aperfeiçoar os instrumentos legais e construir a
versão final da Nova Geração de
Políticas de Habitação. Desse processo sairá nova legislação.

milhões de euros
foram inscritos no Orçamento do
Estado para 2018 destinadas ao
apoio habitacional de famílias carenciadas, que será concretizado
pelo novo programa 1.° Direito (em
substituição do PER e Prohabita).

Meio: Imprensa

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 3

Apelar Municípios
chamados a participar

Redundâncias
serão expurgadas

Os serviços do Instituto da Habitação
e Reabilitação Urbana têm vindo a
apelar aos municípios para participarem no inquérito nacional. E já o fizeram por três vezes. Em setembro, em
outubro e em novembro contactaram
todos os concelhos que ainda não tinham submetido respostas.

O prazo para a conclusão do levantamento nacional das necessidades de
realojamento foi estendido até ao final deste ano. Fechado o inquérito, os
serviços do IHRU analisarão os dados
fornecidos e expurgarão as redundâncias, como casos de famílias inscritas em mais do que um concelho.

Quase sete mil fogos por construir no PER
BALANÇO Quase sete mil fogos
que se destinavam a acolher família que vivem em barracas ou casas degradadas ficaram por construir, ao abrigo do Plano Especial
de Realojamento (PER). O programa, lançado em maio de 1993 e
que foi implementado nas áreas
metropolitanas do Porto e de Lisboa, não foi concluído em oito
concelhos: Matosinhos, Maia, Espinho, Amadora, Odivelas, Loures, Seixal e Almada.
A falta de verbas (o PER deixou
de ter dotação orçamental do Estado em 2009) determinou a interrupção do programa. A par do levantamento nacional das necessi-

dades de realojamento de famílias
com carências habitacionais, o
Governo também pretende fazer
o ponto de situação do PER. E, face
às respostas recebidas até 20 de
novembro, metade das habitações
projetadas nunca foram identificadas, gorando-se a expectativa
de, pelo menos, 1373 famílias.
A 20 de novembro, a Secretaria
de Estado da Habitação dispunha
apenas de informação das câmaras de Matosinhos, da Amadora,
de Odivelas e de Loures. Com base
nesses dados parciais, conclui-se
que os acordos de adesão ao PER
perspetivavam a execução de
13 305 habitações nos quatro con-

celhos (5419 em Almada, 528 em
Odivelas, 3376 em Loures e 3982
em Matosinhos). Volvidos 24 anos,
constata-se que efetivamente foram construídas, adquiridas e reabilitadas 6563 casas sociais. Ou
seja, ficaram por fazer 6742 fogos
nos quatro municípios.

Em Matosinhos ficaram por realojar
394 famílias inscritas no PER

Foram inscritos sem casa
A Câmara da Amadora identifica
641 famílias inscritas ao abrigo do
PER que ainda aguardam por realojamento. Em Loures, continuam
à espera 186 agregados, enquanto
em Odivelas subsistem 77 situações na lista das famílias a realojar. O município de Matosinhos

especifica que ficaram por realojar 394 famílias inscritas.
Apesar de terem sido construídas menos casas do que o previsto nos acordos de adesão, as autarquias conseguiram encontrar
forma de dar resposta a mais famílias. Embora só tenham sido
edificadas 6563 habitações sociais
ao abrigo do PER, as quatro autarquias realojaram 7522 agregados
que viviam em más condições. A
Câmara de Matosinhos proporcionou teto condigno a 2616 famílias.
A Amadora disponibilizou casa a
2434 agregados. Já Odivelas e Loures realojaram 219 e 2253 famílias
respetivamente. CARLA SOFIA LUZ

oaquim Fonseca sorri e não
queixa da sorte, ainda
que esteja a viver numa
casa onde não há luz elétrica e a casa de banho não
funciona, em Pardilhó, Estarreja. Este cenário é, apesar de tudo, uma melhoria face às
condições em que morava até ao
mês passado.
"Ele vive há anos em condições
muito complicadas. Antes dormia
num curral que não tinha casa de
banho e onde o teto estava a cair.
Era uma situação de risco muito
grande", descreve Alexandrina
Marques, assistente social no Centro Paroquial de Assistência da
freguesia de Pardilhó. A situação
era de tal forma grave que uma
pessoa da comunidade cedeu
urna casa devoluta, que a Autarquia, Junta de Freguesia e Centro
Social estão a requalificar. Em
breve deverá ter energia elétrica e
água, melhorando as condições de
conforto.
Entretanto, o homem continua
inscrito nos serviços de ação social da Câmara para ser beneficiário de habitação social. Mas, por
ser um elemento isolado, não figura no topo da lista. A prioridade
vai, nestes casos, para famílias
com crianças menores.
Joaquim tem 46 anos e viu a
vida descambar há duas décadas,
quando a mulher o abandonou e
os dois filhos lhe foram retirados
e adotados. A somar ao infortúnio,
sucederam-se problemas psicológicos e de alcoolismo. Sobrevive,
há anos, do rendimento social de
inserção e da boa vontade da co-

munidade. As refeições e higiene
têm sido feitas no Centro Social.
É humilde e parco em palavras,
quando questionado sobre as condições em que vive. A "casa nova
é boa", elogia, agradecido pelo esforço de Alexandrina Marques e
de Ana Tavares, a assistente social
da Câmara, que também tem
acompanhado o caso de perto.
Ambas admitem que é "muito difícil" ver casos como o de Joaquim
e "não ter resposta de habitação
social" para resolver a questão da
melhor forma.
A Autarquia tem em lista de espera, segundo o levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional, 302 agregados familiares.
O número é "alarmante mas
não espelha a realidade social do
concelho", apressa-se a explicar a
vereadora Isabel Pinto, frisando
que os 48 fogos sociais existentes,
os pr6gramas da Câmara e juntas
para requalificar habitações degradadas e o apoio ao pagamento
de rendas têm permitido suprir as
situações mais graves.
"Nos dados que enviamos para
o inquérito, consideramos todas
as situações, desde as pessoas de
etnia cigana que vivem em acampamentos no concelho e nem os
querem deixar, até pessoas cujas
casas já sofreram obras mas ainda
não estão nas condições ideais",
concretiza Isabel Pinto.
Para além de Estarreja, os concelhos de Oliveira de Azeméis e
de Ovar sobressaem na listagem,
com 338 e 236 famílias. respetivamente, à espera de habitação. •

se

I

Reportagem Joaquim Fonseca vivia num curral em Estarreja
Texto de Zulay Costa 1 Fotos de Maria João Gala/ Global Imagens

IS-acra há anos

dor casa dign
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arruinou outra associação
Metade das famílias
sem casa estão
em nove concelhos
levantamento nacional identifica
26 mil em lista de espera
por uma habitação social

1000 MAIORES
EMPRESAS
EM REVISTA
POR • I EURO

Joaquim Fonseca,
de Eslarreja, passou de
uni curral para um espaço
sem luz nem casa de banho
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POR APPIAS•3,99€

Guarda Relatório
aponta falhas
a hospital na
morte de bebé

Sentença Carrilho
não agrediu mas
difamou Bárbara
Guimarães

Matosinhos
Viana do Castelo
Restaurantes vão Tem linha da
pagar parcómetro PT a atravessar
aos clientes
telhado e paredes

Saiba tudo o que
fica mais caro
no início do ano
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Mais de 1 000 crianças receberam o Pai Natal
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Ao todo, foram mais de mil as crianças do concelho de Mangualde que assistiram à chegada do Pai
Natal, no Largo Dr. Couto. A surpresa aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, durante as Festas
de Natal dedicadas às crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do concelho. João Azevedo, Presidente do
Município, emocionou-se perante a animação das crianças, nesta que é uma Festa inserida na
programação "Natal em Mangualde 2017".
A Festa decorreu numa tenda montada para o efeito em frente à Câmara Municipal de Mangualde. A
diversão reinou entre as crianças presentes, que puderam contar com um teatro de Natal, interagir
através de canções e várias coreografias relacionadas com a época natalícia e ainda conviver com o
Pai Natal.
18 Dezembro, 2017
José Silva
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Mangualde.Mostra Jovens Criadores 2017 foi um sucesso
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Decorreu, este fim de semana, na cidade de Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. O arranque
deu-se no Villa Gloria e contou com a presença de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, que foi recebido por João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde. Na
cerimónia de inauguração estiveram ainda o Presidente do Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, e o Presidente do Clube Português de Artes e Ideias
(CPAI), Pedro Marques Mendes.
Esta mostra, que contou com a visita de centenas de espetadores, festeja este ano a sua 19.ª edição.
Dela fizeram parte os projetos selecionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e 2017, nas mais
variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança, Arquitetura e
Equipamento, Design Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de Objeto, Literatura, Moda,
Música, Teatro e Vídeo. Esta é uma iniciativa do Secretário de Estado da Juventude e Desporto e do
IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até 30 anos.
18 Dezembro, 2017
José Silva
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"Voltar a ti" de José Rodrigues apresentado na Biblioteca Municipal de Mangualde
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"Voltar a ti", o mais recente romance de José Rodrigues, será apresentado em Mangualde amanhã, dia
19, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Depois de "O rio de Esmeralda", obra de
estreia publicada pela Coolbooks, José Rodrigues apresenta agora esta narrativa recheada de
personagens imperfeitas com percursos de vida atribulados. Esta obra, simbolicamente pontuada
pelas fotografias de Sara Augusto, aborda temas atuais e pertinentes como a importância das relações
familiares, o valor das segundas oportunidades, a redescoberta da felicidade ou a incompreensão
perante a doença mental.
SINOPSE
O amor não é sentimento para repousos longos e confiantes, mas, como acontece com todas as coisas
intensas deste mundo, é uma das fontes maiores da felicidade humana.
Constança divide os seus dias entre dois mundos. Na cidade grande do Norte, o trabalho e Guilherme,
o companheiro com quem reparte os planos para o futuro. Na sua pequena aldeia do interior, encontra
a doçura das memórias de infância e o carinho dos pais, enquanto apoia e conforta o irmão mais
velho, Luís, recentemente regressado a casa, onde procura recuperar de um profundo desgosto.
Um inesperado desafio profissional força-a a alterar as rotinas. Se a distância geográfica a obriga a
reconstruir a sua presença habitual entre os dois lugares, sentimentos novos e inesperados abrem-lhe
um caminho até agora desconhecido pelo seu coração.
Entre a tragédia e a perda, o amor e a saudade, o novo mundo de Constança surge de forma intensa,
surpreendendo-a a cada passo e a cada incerteza. Com ele, a sua reconstrução interior e também a
espera, sempre paciente, pela felicidade.
OS AUTORES
José Rodrigues
Com formação superior na área da gestão e carreira como consultor empresarial e formador. É sócio
fundador da Visar, onde desenvolve toda a sua atividade profissional, em especial na área dos
seguros. A família e os amigos, o karaté e o futebol veterano, complementam o enorme gosto pela
escrita.
Sara Augusto
Professora universitária e investigadora na área de Literatura Portuguesa e Literaturas Lusófonas, na
Universidade Católica Portuguesa e na Universidade de Coimbra. Doutorada em Literatura Portuguesa.
Fotógrafa formada no Instituto Português de Fotografia do Porto, com trabalhos desenvolvidos no
campo da fotografia documental.
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Lamego
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O Parque Biológico da
Serra das Meadas, em Lamego, recebe, a partir de
hoje e até sexta-feira, o
evento ‘Natal na Floresta’,
onde o espírito natalício
e a natureza vão andar
de mãos dadas durante
as férias escolares dos
mais novos.
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ves, o seu mais recente romance, "Voltar a ti". O livro
tem o prefácio e fotografias
da Sara Augusto.

PRÓXIMOS DIAS
COLHEITA
DE SANGUE
Oliveira de Frades
Quarta-feira, 17h30

CERIMÓNIA DO 30º
ANIVERSÁRIO DA
ELEVAÇÃO A CIDADE

O Cineteatro Dr. Morgado,
em Oliveira de Frades, vai
receber uma colheita de
sangue, promovida pelo
Instituto Português do Sangue e da Transplantação Delegação Regional de
Coimbra, com o apoio do
município.

Tondela
18h00

CONCERTO
MUSICAL DOS NAU

O município de Tondela vai
festejar, no Auditório do
Museu Terras de Besteiros,
o 30º aniversário da elevação a cidade, com a participação musical da banda
Sinfo Dixie, de Águeda.

Santa Comba Dão
Sexta-feira, 21h30

AMANHÃ

A banda Nau, que se intitula
uma banda de “rock e
boxe”, apresentam o seu
novo disco, “Embarque”, no
espaço Pimenta na Língua,
em Santa Comba Dão.

APRESENTAÇÃO
DE LIVRO

CHARLOT EM
CONCERTO

Mangualde
21h00

Mangualde
Sexta-feira, 22h30

O escritor José Rodrigues
apresenta, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-

O duo musical feminino
Charlot actua na discoteca
LW Club, no Live Beach.
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Na próxima sexta-feira, dia 22, a Abadia de Espinho (Igreja de S. Pedro, na freguesia de Espinho)
receberá o espetáculo 'Músicas de Natal' pelas 21h00. Esta é uma organização conjunta do Município
de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho e da Paróquia de Espinho.
O espetáculo musical conta com a participação do Grupo Coral da Paróquia de Espinho e do Grupo
Coral de Santa Casa da Misericórdia de Gouveia.
19 Dezembro, 2017
José Silva
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6MANGUALDE Mais de mil crianças do concelho

assistiram à chegada do Pai Natal, no Largo Dr. Couto.
A grande festa aconteceu no passado fim de semana,
durante as iniciativas de Natal dedicadas às crianças
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do concelho. João Azevedo,
presidente do Município, fez questão de estar presente
para assistir ao entusiasmo dos mais novos neste “Natal em Mangualde 2017”.
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Chegada do Pai Natal
provocou sorrisos em mais
de mil crianças do concelho
Mangualde Festa de Natal das crianças do pré-escolar e do 1º ciclo das escolas
atingiu a sua expressão máxima com a entrada no recinto do Pai Natal
Foram mais de mil as crianças
do concelho de Mangualde que
assistiram à chegada do Pai
Natal, no Largo Dr. Couto.
A surpresa aconteceu nos
dias 13, 14 e 15 de Dezembro,
durante as Festas de Natal dedicadas às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.
João Azevedo, presidente do
município, emocionou-se perante a animação das crianças,
nesta que é uma festa inserida
na programação “Natal em
Mangualde 2017”.
A festa decorreu numa tenda
montada para o efeito em
frente à Câmara Municipal de
Mangualde. A diversão reinou
entre as crianças presentes, que
puderam assistir a um teatro
de Natal, interagir através de
canções e várias coreografias
relacionadas com a época natalícia e ainda conviver com o
Pai Natal.
Festival de Natal das
Piscinas Municipais reuniu
uma centena de crianças
Uma centena de crianças
participaram, no domingo, no

DR

Crianças rejubilaram com a chegada do Pai Natal ao recinto da festa

Festival de Natal das Piscinas
Municipais de Mangualde.
A iniciativa arrancou pelas
9h30 e resultou numa manhã
diferente, com demonstrações
aquáticas, provas de natação e
muita animação com mascotes humanas. Todos os participantes receberam uma lembrança, simbolizando os votos
de Boas Festas da autarquia
mangualdense.

Integrada na programação
‘Natal em Mangualde 2017’ a
iniciativa foi organizada pela
autarquia mangualdense através das Piscinas Municipais.
Amanhã, a programação
contempla um workshop de
culinária, no Largo Dr. Couto,
pelas 15h00, uma palestra subordinada ao tema “O Natal”,
no mesmo local, proferida pelo
padre Manuel da Rocha, segui-

da do concerto “Noite Feliz,
Cantos e Melodias”, pelos grupos corais da paróquia e centro
social de Mangualde.
Na quinta-feira, pelas 15h00,
no centro da cidade, realiza-se
o desfile de pais e mães Natal.
Pelas 21h00, o programa termina com o encontro de grupos corais, das freguesias de
Mesquitela, Espinho e Vila
Cova. |
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DE LIVRO
Mangualde
21h00
O escritor José Rodrigues
apresenta, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, o seu mais recente romance, "Voltar a ti". O livro
tem o prefácio e fotografias
da Sara Augusto.

PRÓXIMOS DIAS
COLHEITA
DE SANGUE
Oliveira de Frades
Quarta-feira, 17h30
O Cineteatro Dr. Morgado,
em Oliveira de Frades, vai
receber uma colheita de
sangue, promovida pelo
Instituto Português do Sangue e da Transplantação Delegação Regional de
Coimbra, com o apoio do
município.

LES MISÉRABLES
Carregal do Sal
Quinta-feira, 21h30
Os alunos da classe de teatro musical da Associação
Cultural ContraCanto, que
está sediada na Fundação
Lapa do Lobo, levam ao
palco do Centro Cultural de
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Carregal do Sal a famosa
peça “Les Misérables”, um
musical de Alain Boublil e
Claude-Michel Schonberg.
A encenação é de António
Leal.

CONCERTO
MUSICAL DOS NAU
Santa Comba Dão
Sexta-feira, 21h30
A banda Nau, que se intitula
uma banda de “rock e
boxe”, apresentam o seu
novo disco, “Embarque”, no
espaço Pimenta na Língua,
em Santa Comba Dão.

CHARLOT EM
CONCERTO
Mangualde
Sexta-feira, 22h30
O duo musical feminino
Charlot actua na discoteca
LW Club, no Live Beach.

PAI NATAL
MOTARD
Cinfães
Sábado, 14h00
O Moto Clube Cinfanense
vai oferecer, na sua sede,
muita animação, com insufláveis, palhaços e distribuição de prendas às crianças
do concelho. O programa
terminará com o tradicional desfile de pais natal motard pelas ruas da vila.
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Uma centena de crianças no festival de Natal das piscinas municipais de Mangualde
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Uma centena de crianças participaram ontem, dia 17 de dezembro, no Festival de Natal das Piscinas
Municipais de Mangualde. A iniciativa arrancou pelas 9h30 e foi uma manhã diferente com
demonstrações aquáticas, provas de natação e muita animação com mascotes humanas. Todos os
participantes receberam uma lembrança, simbolizando os votos de Boas Festas da Autarquia
Mangualdense.
Integrada na programação 'Natal em Mangualde 2017' a iniciativa foi organizada pela autarquia
mangualdense através das Piscinas Municipais.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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Chegada do Pai Natal provoca sorrisos em mais de mil crianças do concelho de
Mangualde
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.
Ao todo, foram mais de mil as crianças do concelho de Mangualde que assistiram à chegada do Pai
Natal, no Largo Dr. Couto.
A surpresa aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, durante as Festas de Natal dedicadas às
crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do concelho. João Azevedo, Presidente do Município, emocionou-se
perante a animação das crianças, nesta que é uma Festa inserida na programação "Natal em
Mangualde 2017".
A Festa decorreu numa tenda montada para o efeito em frente à Câmara Municipal de Mangualde. A
diversão reinou entre as crianças presentes, que puderam contar com um teatro de Natal, interagir
através de canções e várias coreografias relacionadas com a época natalícia e ainda conviver com o
Pai Natal.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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Com um jantar solidário que rendeu dois mil euros

Adega de Mangualde comemorou
25 anos do Foral D. Henrique

D

ois mil euros foi o valor da receita de um
jantar solidário, promovido pela Adega de
Mangualde e pela Global Wines, entregue aos Bombeiros Voluntários de Mangualde. A iniciativa, que
decorreu nas instalações da Cooperativa, em Mangualde, serviu também para comemorar os 25 anos
da marca Foral D. Henrique, “uma das últimas marcas míticas do Dão” que resistiu aos tempos difíceis.
Os convidados, cerca de oito dezenas, foram recebidos com um espumante da Adega, tendo sido
depois brindados, antes do repasto, com uma prova
de vinhos da marca de 1996, 1994 e 1992, com a particularidade do primeiro Foral D. Henrique, tal como
os seguintes, ter tido a marca enológica de António
Mendes, hoje presidente da Adega. Apesar dos anos,
aqueles vinhos mostraram que o Dão ‘não envelhece’,
nem perde a elegância que caracteriza os vinhos desta
região.

e transforma as uvas dos produtores do concelho de Mangualde. Estamos a falar numa economia de proximidade e o nosso
contributo que damos é injectarmos na economia do concelho
cerca de uma milhão de euros, entre as uvas que pagamos aos
associados, os ordenados aos nossos funcionários e os bens que
consumimos das empresas de Mangualde”, referiu o dirigente.
António Mendes sublinhou o facto de a Adega ser dirigida por
gente com espírito jovem, que “procura fazer uma gestão de
acordo com os objectivos que traçamos, mas também apostando na melhoria da qualidade dos nossos produtos, que são os
vinhos”. O dirigente destacou ainda o facto de 40% dos quadros
da Cooperativa ter formação académica superior.

António Mendes assume
“responsabilidade social” da Adega
Na ocasião, o presidente da Adega de Mangualde realçou a disponibilidade da Global Wines, “um parceiro forte
nos negócios”, que “desde o primeiro momento acolheram esta iniciativa solidária”. António Mendes destacou a
“responsabilidade social” da cooperativa que dirige. “Somos uma pequena empresa do sector primário, que recebe

18

Foral D. Henrique “resistiu aos tempos difíceis”
O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão
(CVRD) lembrou os 109 anos da Região Demarcada e as marcas míticas que colocaram o Dão no mapa dos vinhos em Portugal, a partir de meados do século passado.
“O Foral D. Henrique foi uma das últimas marcas que mais
marcaram o Dão”, apontou Arlindo Cuinha, destacando a
“grande qualidade dos seus vinhos”, surgindo “numa altura
em que o Dão estava a cair, mas resistiu nos tempos difíceis
e está hoje a comemorar estes 25 anos”.
Para o presidente da CVRD, “o Dão está a recompor-se e
a mostrar o melhor que tem”, destacando o facto de “nos
últimos 4 anos o vinho certificado na região do Dão aumentou cerca de 40%, o que é notável”. É que, sublinha Arlin-

www.gazetarural.com
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do Cunha, “o país e o mundo estão a
descobrir o Dão”. Quando ao Foral D.
Henrique, “conseguiu sobrevir e está
outra vez a recuperar a imagem que
teve no passado, pois qualidade não
lhe falta”, afirmou.
O presidente da Câmara de Mangualde começou a sua intervenção começando por recordar António Rodrigues,
antigo presidente da Adega de Mangualde recentemente desaparecido, e “que
muito contribuiu para aquilo que esta
adega é hoje”, afirmou João Azevedo.
O autarca lembrou que Mangualde
também “contribuiu para que esta marca
fosse mais valorizada”, salientando que
“o Dão foi torturado, há alguns anos, pelo
mercado, mas hoje está na moda”
João Azevedo depois de referir que “o vinho é decisivo na nossa economia”, deixou
ainda uma novidade. É que, “sem querer
repetir eventos que se fazem na região”, o
autarca lançou um repto à Adega de Mangualde, ao presidente da CVRD e ao Turismo
do Centro, pois pretende promover “iniciativas para encher a agenda do ano”, para além
daquelas que promove, “juntando o vinho aos
produtos da terra” e, desse modo, “contribuir
para o reforço do turismo nesta região, conseguindo ocupar esse calendário com mais pessoas e mais notoriedade”.

Página 159

A160

'Espinho a renascer das cinzas': o projeto que pretende reflorestar uma freguesia de
Mangualde
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'Espinho a renascer das cinzas' é o nome da iniciativa que pretende reflorestar a freguesia de Espinho,
em Mangualde. Um processo que envolveu dezenas de voluntários, que plantaram árvores numa das
zonas atingidas pelos incêndios. Nesta primeira fase o objetivo é reflorestar os espaços públicos da
freguesia.
Porto Canal
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Reflorestação em Mangualde
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"Espinho a renascer das cinzas" é o nome da iniciativa que pretende reflorestar a freguesia de
Espinho, em Mangualde. Um processo que envolveu dezenas de voluntários que plantaram árvores
numa das zonas mais atingidas pelos incêndios. Nesta primeira fase, o objetivo é reflorestar os
espaços públicos da freguesia de Espinho.
Declarações de António Monteiro, pres. JF Espinho; Elsa Bebiano, Fundação Galp Energia; Vera
Santos, ANEFA; João Manzarra, padrinho da iniciativa; Francisca Martins, voluntária.

Página 161

A162

Mangualde. Concerto de Ano Novo com a Orquestra POEMa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/12/2017

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb682923

Uma vez mais, Mangualde vai realizar um Concerto de Ano Novo no dia 6 de janeiro, pelas 21h00, na
Igreja do Complexo Paroquial. Será interpretado pela Orquestra POEMa de Mangualde e tem como
entidades parceiras a Câmara Municipal de Mangualde, o Conservatório de Música Azeredo Perdigão,
de Viseu e o Agrupamento de Escolas de Mangualde. A iniciativa, de entrada livre, tem o apoio da
Paróquia de Mangualde.
A Orquestra POEMa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o
Conservatório Regional de Música de Viseu - Dr. José de Azeredo Perdigão, nasceu em 2013 e tem
como intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde, alunos e exalunos do Conservatório Regional de Viseu. Dirigida pelo Maestro Tiago Correia e com idades
compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade, é composta por duas formações: Orquestra de
Sopros e Orquestra de Câmara.
20 Dezembro, 2017
José Silva
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O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início
ontem, dia 18, e hoje, dia 19. Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias,
nesta iniciativa, entre elas, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o
Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, e o apresentador João Manzarra.
Este slideshow necessita de JavaScript.
A ação arrancou ontem, pelas 14h30, com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que
contou com a presença das entidades envolvidas. Seguiu-se a reflorestação dos espaços públicos da
freguesia. Hoje, dia 19 de dezembro, os participantes voltaram a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, pelas 9h00. O encontro voltou a dar-se no mesmo local,
pelos 14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
19 Dezembro, 2017
José Silva

Página 163

A164

ID: 72755964

20-12-2017

Meio: Imprensa

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,87 x 30,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jovens promovem
criatividade em Mangualde
Mostra Jovens Criadores mostraram o fruto da sua criatividade cativando centenas de visitantes. Presidente da Câmara sublinhou a qualidade
D.R.

João Azevedo recebeu os convidados no dia da inauguração e aplaudiu a qualidade dos trabalhos expostos

A cidade de Mangualde recebeu a Mostra Jovens Criadores
2017. O arranque deu-se no
Villa Gloria e contou com a
presença de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da
Juventude e Desporto, que foi
recebido por João Azevedo,
presidente do município de
Mangualde.
Esta mostra, que contou com

a visita de centenas de espectadores, festeja este ano a sua
19.ª edição.
Dela fizeram parte os projectos seleccionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e
2017, nas mais variadas áreas
temáticas como Artes Visuais,
Banda Desenhada e Ilustração,
Dança, Arquitectura e Equipamento, Design Gráfico, Foto-

grafia, Cinema, Joalharia, Design de Objecto, Literatura,
Moda, Música, Teatro e Vídeo.
Esta é uma iniciativa do secretário de Estado da Juventude
e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até 30
anos.
O resultado apresentado pelos participantes contribuiu

para o sucesso da mostra reconhecido por todos.
Na cerimónia de inauguração estiveram ainda presentes
o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, e o presidente do
Clube Português de Artes e
Ideias (CPAI), Pedro Marques
Mendes. |
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“Por um sorriso” em Mangualde
O Município de Mangualde volta a promover a campanha “Por
um Sorriso”, uma campanha solidária de recolha de brinquedos que pretende fomentar o espírito de entreajuda e tornar o
Natal de todas as crianças do concelho especial.
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HOJE
COLHEITA
DE SANGUE
Oliveira de Frades
17h30
O Cineteatro Dr. Morgado,
em Oliveira de Frades, vai
receber uma colheita de
sangue, promovida pelo
Instituto Português do Sangue e da Transplantação Delegação Regional de
Coimbra, com o apoio do
município.

PRÓXIMOS DIAS
LES MISÉRABLES
Carregal do Sal
Quinta-feira, 21h30
Os alunos da classe de teatro musical da Associação
Cultural ContraCanto, que
está sediada na Fundação
Lapa do Lobo, levam ao
palco do Centro Cultural de
Carregal do Sal a famosa
peça “Les Misérables”, um
musical de Alain Boublil e
Claude-Michel Schonberg.
A encenação é de António
Leal.

CONCERTO
MUSICAL DOS NAU
Santa Comba Dão
Sexta-feira, 21h30
A banda Nau, que se intitula

Meio: Imprensa
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País: Portugal
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

uma banda de “rock e
boxe”, apresentam o seu
novo disco, “Embarque”, no
espaço Pimenta na Língua,
em Santa Comba Dão.

CHARLOT EM
CONCERTO
Mangualde
Sexta-feira, 22h30
O duo musical feminino
Charlot actua na discoteca
LW Club, no Live Beach.

MÚSICAS DE NATAL
Espinho
Sexta-feira, 21h00
A Abadia de Espinho vai receber o espectáculo “Músicas de Natal”. Trata-se de
uma organização conjunta
do Município de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho e da Paróquia de Espinho.

PAI NATAL
MOTARD
Cinfães
Sábado, 14h00
O Moto Clube Cinfanense
vai oferecer muita animação, com insufláveis, palhaços e distribuição de prendas às crianças do concelho. O programa terminará
com o desfile de pais natal
motard pelas ruas da vila.
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Mangualde replanta freguesia fustigada pelos incêndios

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

20/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5219cac

Iniciativa contou com a participação do autarca João Azevedo
Uma centena de pessoas e entidades participaram na reflorestação da freguesia de Espinho, em
Mangualde, que foi afetada pelos incêndios de outubro no distrito.
A iniciativa "Espinho a renascer das cinzas" decorreu esta segunda (18 de dezembro) e terça-feira (19
de dezembro), contando com o apoio da Câmara de Mangualde e da Junta de Freguesia de Espinho
para a reflorestação dos espaços públicos desta localidade.
Além dos populares e das instituições envolvidas no projeto, os presidentes da autarquia, João
Azevedo, e da junta, António Monteiro, participaram no evento.
2017-12-20 09:57:00+00:00
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Festival de Natal das Piscinas Municipais de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/12/2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=27073

Festival de Natal das Piscinas Municipais de Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
20 de Dezembro de 2017
22 Views
Uma centena de crianças participaram recentemente, no Festival de Natal das Piscinas Municipais de
Mangualde. A iniciativa arrancou pelas 9h30 e foi uma manhã diferente com demonstrações aquáticas,
provas de natação e muita animação com mascotes humanas. Todos os participantes receberam uma
lembrança, simbolizando os votos de Boas Festas da Autarquia Mangualdense.
Integrada na programação 'Natal em Mangualde 2017' a iniciativa foi organizada pela autarquia
mangualdense através das Piscinas Municipais.
Por:MM
20 de Dezembro de 2017
Antonio Pacheco
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Músicas de Natal em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

20/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82a04626

22-12-2017
Na próxima sexta-feira, dia 22, a Abadia de Espinho (Igreja de S. Pedro, na freguesia de Espinho)
receberá o espetáculo 'Músicas de Natal' pelas 21h00. Esta é uma organização conjunta do Município
de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho e da Paróquia de Espinho.
O espetáculo musical conta com a participação do Grupo Coral da Paróquia de Espinho e do Grupo
Coral de Santa Casa da Misericórdia de Gouveia.
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Freguesia de Espinho renasceu das cinzas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Aveiro Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/27208

O município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano.
"Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início no dia 18 e terminou no
dia 19 de Dezembro.
Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas, o
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o presidente da Junta de Freguesia de
Espinho, António Monteiro, e o apresentador de televisão João Manzarra.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Freguesia de Espinho renasceu das cinzas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Coimbra Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.diariocoimbra.pt/noticia/27208

O município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início no
dia 18 e terminou no dia 19 de Dezembro. Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo
dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas, o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, e o apresentador de
televisão João Manzarra.

Página 171

A172

Freguesia de Espinho renasceu das cinzas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Leiria Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.diarioleiria.pt/noticia/27208

O município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano.
"Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início no dia 18 e terminou no
dia 19 de Dezembro.
Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas, o
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o presidente da Junta de Freguesia de
Espinho, António Monteiro, e o apresentador de televisão João Manzarra.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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HOJE

MÚSICAS DE NATAL

LES MISÉRABLES

Espinho
21h00

Carregal do Sal
21h30
Os alunos da classe de teatro musical da Associação
Cultural ContraCanto, que
está sediada na Fundação
Lapa do Lobo, levam ao
palco do Centro Cultural de
Carregal do Sal a famosa
peça “Les Misérables”, um
musical de Alain Boublil e
Claude-Michel Schonberg.
A encenação é de António
Leal.

AMANHÃ
CONCERTO
MUSICAL DOS NAU
Santa Comba Dão
21h30
A banda Nau, que se intitula
uma banda de “rock e
boxe”, apresentam o seu
novo disco, “Embarque”, no
espaço Pimenta na Língua,
em Santa Comba Dão.

CHARLOT EM
CONCERTO
Mangualde
22h30
O duo musical feminino
Charlot actua na discoteca
LW Club, no Live Beach.

A Abadia de Espinho vai receber o espectáculo “Músicas de Natal”. Trata-se de
uma organização conjunta
do Município de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho e da Paróquia de Espinho.

PRÓXIMOS DIAS
CASA DO PAI NATAL
Oliveira de Frades
Sábado, 10h00
O município vai promover
a actividade “Casa do Pai
Natal”, que decorrerá no
Jardim Dr. Francisco Sá
Carneiro. Além da presença
do Pai Natal, haverá animação, modelagem de balões
e pinturas faciais como
entretenimento.

PAI NATAL
MOTARD
Cinfães
Sábado, 14h00
O Moto Clube Cinfanense
vai oferecer muita animação, com insufláveis, palhaços e distribuição de prendas às crianças do concelho. O programa terminará
com o desfile de pais natal
motard pelas ruas da vila.
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Freguesia de Espinho
renasceu das cinzas
Mangualde Cerca de uma centena de pessoas participou na reflorestação da freguesia, entre elas o apresentador de televisão João Manzarra
DR

Reflorestação da freguesia contou com as presenças do presidente da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e de João Manzarra

O município de Mangualde e a
Junta de Freguesia de Espinho,
conjuntamente com várias entidades do concelho, uniram
esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho,
tão fustigada pelos incêndios
deste ano.
“Espinho a renascer das cinzas” foi o mote de uma iniciativa que teve início no dia 18 e
terminou no dia 19 de Dezembro.
Cerca de uma centena de
pessoas participaram, ao longo

dos dois dias, nesta iniciativa,
entre elas, o presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o presidente da
Junta de Freguesia de Espinho,
António Monteiro, e o apresentador de televisão João Manzarra.
A acção arrancou na segunda-feira, pelas 14h30, com
a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que contou
com a presença das entidades
envolvidas. Seguiu-se a reflorestação dos espaços públicos

da freguesia.
No dia seguinte, os participantes voltaram a reflorestar
os espaços públicos da freguesia, com partida da Abadia de
Espinho, pelas 9h00. O encontro voltou a dar-se no mesmo
local, pelos 14h00.
Estiveram envolvidas na iniciativa as seguintes entidades:
Fundação Maria Beatriz Lopes
da Cunha; GIOPS – Grupo de
Intervenção em Operações de
Proteção e Socorro; Motoclube
de Mangualde; Água Levada,

Associação Cultural e Recreativa; Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa;
Quinta dos Carvalhais; O Cantinho da Janeira; Snack-Bar Os
Pintos Felizes; Teacher’s Help;
Sonae Arauco; Colina; Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde; Ricardo
Ângelo – Oral Health; Ourivesaria Sonho D’Ouro; COAPE –
Cooperativa Agro-Pecuária
dos Agricultores de Mangualde; EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro. |
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DIÁRIO Nº 5404 21 DE DEZEMBRO DE 2017 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

ALICIOU DUAS MENORES
PARA A PROSTITUIÇÃO
Polícia Judiciária procedeu à detenção de um jovem de 26 anos, residente em Viseu,
pela prática de vários crimes de lenocínio. Vítimas são duas jovens de 16 anos Página 5
JOSÉ ALFREDO

Nuno Martinho
reeleito secretário
executivo
CIM Viseu Dão Lafões | P20

Correia de Campos
apresenta livro
em Viseu
Percursos na saúde | P3

“Uma noite por todos”
angaria 66 mil eurosi
Iniciativa para apoiar vítimas dos incêndios de Outubro juntou 4.600 pessoas na discoteca The Day After P2

Freguesia de Espinho
“renasce das cinzas”

Aprovado orçamento
de 30 milhões de euros

Cerca de uma centena de pessoas participou
na acção de reflorestação realizada em
Mangualde, que contou com a presença
do apresentador João Manzarra. Página 8

Executivo municipal de Tondela elege
como obras determinantes para 2018 a
revitalização da frente ribeirinha e do parque
tecnológico de empreendedorismo. Página 10

Líder da II Liga
recebe esta tarde
equipa do Penafiel
Académico | P12

Detido por furtos
em habitações
Seia | P20

Greve dos CTT e a
distribuição do DV
Os trabalhadores dos CTT vão estar
em greve hoje e amanhã. Esta situação pode provocar problemas na
distribuição do Diário de Viseu. Pelo
facto, pedimos desculpa aos nossos
leitores e anunciantes.
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Freguesia de Espinho renasceu das cinzas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/27208

O município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano.
"Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início no dia 18 e terminou no
dia 19 de Dezembro.
Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas, o
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o presidente da Junta de Freguesia de
Espinho, António Monteiro, e o apresentador de televisão João Manzarra.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Concerto de Ano Novo com a Orquestra POEMa de Mangualde - Farol da Nossa Terra

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4298a10b

Uma vez mais, Mangualde vai realizar um Concerto de Ano Novo no dia 6 de janeiro, pelas 21h00, na
Igreja do Complexo Paroquial.
Será interpretado pela Orquestra POEMa de Mangualde e tem como entidades parceiras a Câmara
Municipal de Mangualde, o Conservatório de Música Azeredo Perdigão, de Viseu e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde. A iniciativa, de entrada livre, tem o apoio da Paróquia de Mangualde.
A Orquestra POEMa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o
Conservatório Regional de Música de Viseu - Dr. José de Azeredo Perdigão, nasceu em 2013 e tem
como intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde, alunos e exalunos do Conservatório Regional de Viseu. Dirigida pelo Maestro Tiago Correia e com idades
compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade, é composta por duas formações: Orquestra de
Sopros e Orquestra de Câmara.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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CPCJ de Mangualde levou crianças ao cinema

Tipo Meio:

Internet
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Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc883350

Dia 19 de dezembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mangualde realizou uma
ida ao cinema, destinada a crianças acompanhadas pela Comissão. As crianças, com idades
compreendidas entre os 6 e os 14 anos, foram acompanhados pelas Comissárias da CPCJ Restrita.
Todos os anos, a Comissão tem a preocupação de proporcionar um dia diferente às crianças que
acompanha. Este ano, o filme escolhido foi a mais recente animação nas telas portuguesas - "COCO".
Esta atividade contou com a parceria do Banco BPI e colaboradores da secção de Mangualde.
A CPCJ tem como objetivo prevenir e por termo a situações de risco e perigo, nomeadamente ao nível
da segurança, da saúde, da proteção, da formação, da educação, ou seja, todos os Comissários
ajudam a promover o desenvolvimento integral das crianças e jovens de forma a garantir o seu bemestar e desenvolvimento. Para além disso a Comissão leva a cabo um trabalho de acompanhamento às
famílias, seja alargada, monoparental ou de acolhimento, no sentido de lhes proporcionarmos o seu
bem-estar, mas também se reveste de grande afetividade para as ajudar a crescer em ambientes
felizes e proporcionar-lhes momentos inesquecíveis.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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Espinho renasceu das cinzas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.faroldanossaterra.net/2017/12/20/espinho-renasceu-das-cinzas/

O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve início
ontem, dia 18, e hoje, dia 19.
Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas, o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia de
Espinho, António Monteiro, e o apresentador João Manzarra.
A ação arrancou ontem, pelas 14h30, com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que
contou com a presença das entidades envolvidas. Seguiu-se a reflorestação dos espaços públicos da
freguesia. Hoje, dia 19 de dezembro, os participantes voltaram a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, pelas 9h00. O encontro voltou a dar-se no mesmo local,
pelos 14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
Comunicação/Município de Mangualde
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Jovens criadores mostraram criatividade em Mangualde

Tipo Meio:
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Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

21/12/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=769647a8

Decorreu, este fim de semana, na cidade de Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. O arranque
deu-se no Villa Gloria e contou com a presença de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da
Juventude e Desporto, que foi recebido por João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde. Na
cerimónia de inauguração estiveram ainda o Presidente do Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, e o Presidente do Clube Português de Artes e Ideias
(CPAI), Pedro Marques Mendes.
Esta mostra, que contou com a visita de centenas de espetadores, festeja este ano a sua 19.ª edição.
Dela fizeram parte os projetos selecionados nos concursos Jovens Criadores 2015 e 2017, nas mais
variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança, Arquitetura e
Equipamento, Design Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de Objeto, Literatura, Moda,
Música, Teatro e Vídeo. Esta é uma iniciativa do Secretário de Estado da Juventude e Desporto e do
IPDJ, com organização do CPAI, que se destina a jovens com idade até 30 anos.
Comunicação/Município de Mangualde
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Movimento Terra de Esperança plantou 2.500 árvores em Mangualde

Tipo Meio:
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Gazeta Rural Online

Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=155f47af

Nos dias 18 e 19 de dezembro o Movimento Terra de Esperança deu mais um importante avanço:
mais 2.500 árvores plantadas por cerca de 40 voluntários nos terrenos envolventes à antiga mina de
Espinho, em Mangualde, cuja área ardeu nos incêndios de 15 de Outubro.
Estas árvores (carvalhos, castanheiros, pinheiros mansos e medronheiros) juntam-se às 7.500 árvores
já plantadas pelos voluntários da Galp na serra do Açor e fazem parte das 500 mil que a Galp doou à
ANEFA.
O apresentador João Manzarra, que se associou ao Movimento Terra de Esperança, esteve presente na
intervenção desta área de grande importância para a comunidade local, dado a sua utilização pelo
GIOPS como campo de treino para cães de operações e socorro.
Esta ação de reflorestação resultou da cooperação entre várias entidades: Fundação Maria Beatriz
Lopes da Cunha, Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho, Motoclube de
Mangualde e GIOPS - Grupo de Intervenção de Operações de Proteção e Socorro de Viseu.
Já estão planeadas mais ações do Terra de Esperança e a ajuda de todos é fundamental. Juntem-se a
este movimento nacional e inscrevam-se como voluntários em terradeesperanca.pt.
O movimento Terra de Esperança resulta da parceria estabelecida entre a ANEFA-Associação Nacional
de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente e a Galp, para responder à necessidade urgente de
reflorestar o País. A Galp doou 500 mil árvores e uma plataforma que permitirá à ANEFA dar uma nova
dinâmica a ações de voluntariado que ajudem as zonas que arderam nos dois últimos anos a virarem a
página.
Gazeta Rural
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MANGUALDE

Mais de 60% do concelho
coberto com fibra ótica
A Câmara Municipal de Mangualde conta ter em breve
mais de 62% do concelho coberto com o serviço de fibra ótica
e consequentemente com melhor acesso à internet, telefone e
televisão. A melhoria do serviço resulta de uma intervenção da
responsabilidade da MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia e surge no seguimento do investimento iniciado em
2016 e que se vai prolongar até 2018. “A fibra ótica está a ser já
instalada nas freguesias de Cunha Baixa, parte da freguesia de
Espinho e na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e
Póvoa de Cervães, concretiza a autarquia numa nota à imprensa.
No mesmo comunicado a Câmara lembra que “esta instalação,
que já se encontra em execução, permitirá modernizar a Central
de Mourilhe, de onde derivam os cabos de ligação à rede de comunicações eletrónicas para estas localidades”. Para a autarquia
este “é um investimento que trará um acréscimo na qualidade
de vida dos mangualdenses, através da redução de custos para as
famílias e para as empresas com a melhoria no serviço de televisão, internet e telefone.
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José Rodrigues
lança segundo romance ‘Voltar a Ti’

DIREITOS RESERVADOS

ID: 72794683

Meio: Imprensa

OBRA CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DA INVESTIGADORA SARA AUGUSTO (NA FOTO)

O viseense José Rodrigues
lançou no passado domingo,
17 de dezembro, no Museu Nacional Grão Vasco, o seu novo
romance ‘Voltar a Ti’. A obra
conta novamente com a participação da investigadora também
de Viseu, Sara Augusto, autora
das fotos e prefácio.
Depois de ‘O Rio de Esmeralda’, a obra ‘Voltar a Ti’ “aborda
temas atuais e pertinentes como
a importância das relações fa-

miliares, o valor das segundas
oportunidades, a redescoberta
da felicidade ou a incompreensão perante a doença mental”,
lê-se numa nota à imprensa, sobre o segundo romance de José
Rodrigues “recheado de personagens imperfeitas com percursos de vida atribulados”.
“O meu segundo romance,
problematiza a perda e a transformação. Parte substancial do
romance conta uma história de

mudança e de aceitação difícil
do risco que todas as transformações e perdas podem causar. Ao mesmo tempo, o amor
sobrepõe-se a todos os sentimentos expostos na narrativa,
valorizando-o como uma das
maiores fontes da felicidade humana”, descreve José Rodrigues
na coluna de autor, da Coolbooks Porto Editora.
O autor lembra que “cada
capítulo é acompanhado por
uma fotografia” em que, revela,
“a Sara Augusto consegue juntar
emoções a todas as fotografias
que escolheu para o ‘Voltar a
ti’. Na verdade, as suas fotografias são como ela mesma. Mais
emoção que razão. Mais sentir
do que pensar”.
‘Voltar a Ti’ é uma edição da
chancela Coolbooks, da Porto
Editora. Depois de lançado no
Museu Nacional Grão Vasco e
apresentado na mesma semana na Biblioteca Municipal de
Mangualde, o livro será apresentado em vários locais do
país, em datas a anunciar.
EA
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A Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Mangualde
assinaram um protocolo de cooperação que visa criar condições favoráveis a uma melhor articulação
entre as dinâmicas da procura e oferta de formação e/ou qualificação. O Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de
Mangualde, professor Agnelo Figueiredo, assinaram o protocolo no Salão Nobre dos Paços do Concelho
ontem, dia 21, à tarde.
O objetivo deste protocolo é proporcionar aos munícipes meios que permitam promover o aumento
dos níveis de qualificação escolar e profissional, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida,
potenciando as condições de empregabilidade da população. Desenvolvendo, em conjunto, atividades
que permitam divulgar informação relativa à oferta formativa e desenvolver ações de informação,
orientação e encaminhamento sobre as ofertas de educação e formação profissional disponíveis, bem
como a realização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.
22 Dezembro, 2017
José Silva
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Agenda de fim-de-semana
VISEU
HOJE
10h00

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

16h00
Violets are Blues, no Mercado 2 de Maio

Espectáculo 'Oh! O Urso',
por Estação das Letras, na
Biblioteca Municipal

21h00

21h30

21h30

Banda Play vai dar um concerto que vai acontecer no
Mercado 2 de Maio

Actuação de Primos do
Noivo, no Mercado 2 de
Maio

AMANHÃ
10h30 e 14h30

DOMINGO
10h30 e 14h30

Animação de rua 'Chinfrim'
no Mercado 2 de Maio e no
centro histórico, por Associação Gira Sol Azul

Animação de rua com Irmãos Esferovite no Mercado
2 de Maio e centro histórico

11h00
Espectáculo 'Carrossel com
histórias', com Sofia Moura e
Dennis Xavier, no Mercado 2
de Maio

'Cantando o Natal', na Igreja
Paroquial de Torredeita

CINFÃES
AMANHÃ
Durante a tarde
O Moto Clube Cinfanense
promove a iniciativa Pai Natal Motard e os amantes de

duas rodas vão distribuir
prendas. Insufláveis, palhaços, pipocas e algodão doce
são algumas das ofertas dos
motards às crianças. Depois
há um desfile de Pais Natal
motard pelas várias ruas da
vila.

AMANHÃ
22h00

LAMEGO
HOJE, AMANHÃ
E DOMINGO
Durante o dia
O Mercado Municipal de Lamego vai acolher de hoje a
domingo uma grande acção
que envolverá a participação de vários comerciantes
da área da restauração e
também do artesanato, para
a realização de workshops
gastronómicos mas também
com muita animação musical.

NELAS

Decorre amanhã o Baile de
Natal da Associação Recreativa e Cultural do Paço, com
o grupo musical Alta Frequência, na sede da associação, em Canas de Senhorim.

MANGUALDE

MORTÁGUA

HOJE

AMANHÃ

OLIVEIRA
DE FRADES

21h00

21h00

AMANHÃ

A Abadia de Espinho vai receber o espectáculo intitulado Músicas de Natal.
Esta é uma iniciativa organizada em conjunto pela Câmara Municipal de Mangualde com a Junta de Freguesia de Espinho e ainda a
Paróquia da freguesia de Espinho.

O Coral Juvenil Sílvia Marques, a Filarmónica de Mortágua e o Orfeão Polifónico
de Mortágua vão apresentar
amanhã no Centro de Animação Cultural de Mortágua, o Concerto de Natal. A
verba angariada vai reverter
a favor dos Bombeiros Voluntários de Mortágua.

10h00
O município de Oliveira de
Frades vai promover a actividade da Casa do Pai Natal
destinada aos mais novos,
no Jardim Dr. Francisco Sá
Carneiro. Além do Pai Natal,
haverá modelagem de balões e pinturas faciais.
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Agenda de fim-de-semana
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

PENALVA
DO CASTELO
AMANHÃ
15h00
A Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo
vai levar a cabo o tradicional
concerto de Natal que vai
decorrer nas instalações da
banda.

SANTA COMBA DÃO
AMANHÃ
21h00
A Casa da Cultura de Santa
Comba Dão recebe amanhã
a quarta edição da Gala de
Natal da Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense,
que se iniciará com um
porto de honra. A festa continua com um concerto
de gala pela Orquestra
Juvenil da Escola de
Música e Banda Musical

de Pinheiro de Ázere.

TAROUCA

existentes neste mercado.

SÃO PEDRO DO SUL

AMANHÃ

DOMINGO

14h30

VILA NOVA
DE PAIVA

8h00
Das 8h00 às 12h00, a Praça
do Município de São Pedro
do Sul (espaço da Terra Natal), recebe mais um Mercado da Agricultura Tradicional e Familiar, desta vez
dedicado à época natalícia.
Neste mercado podem ser
encontrados vários produtos da região e artesanato.

TABUAÇO
AMANHÃ
21h00
O TEATRAÇO, com a participação especial da Banda
de Música de Sendim, apresenta o Auto de Natal, a decorrer na Vila de Sendim
(Tabuaço).

Das 14h30 às 17h30 o Pai
Natal vai estar em Tarouca,
no Centro Cívico a ouvir
atentamente os desejos dos
mais pequenos, a distribuir
doces e a alimentar a magia
do Natal.

20h30
O CNE de Tarouca organiza
o Fogo do Concelho.

TONDELA
HOJE
10h00
Termina hoje o 'Mercado Velho' em Tondela. Vinhos,
chocolataria, chás, conservas, compotas, mel, licores,
artes e peças infantis em tecido estão entre as opções
para um presente de Natal,

AMANHÃ
21h00
No Centro Cultural de Vila
Cova à Coelheira, realiza-se
o Concerto de Natal pela
Banda Musical Progressiva
de Vila Cova à Coelheira.

VOUZELA
AMANHÃ
15h00
Decorre, no Cineteatro João
Ribeiro a peça 'Folhas de
Primavera por ZunZum Associação Cultural.

21h30
A Sociedade Musical Vouzelense protagoniza um Concerto de Natal, a decorrer no
Cineteatro João Ribeiro.
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Época de partilha
e de celebração
João Azevedo
Presidente
da Câmara
de Mangualde

A

quadra natalícia e a aproximação do final de mais um
ano costumam ser tempo de reflexão e também de
agradecimentos. Na reta final de 2017, e depois de termos
passado por períodos conturbados como os incêndios
ou a seca que afetam ainda hoje o nosso território, não podia
deixar de agradecer a todos os mangualdenses, sempre tão unidos
e solidários, que souberam arregaçar as mangas e ajudarem-se
uns aos outros. Os mangualdenses são pessoas corajosas, resilientes, e merecem, também por isso, o meu reconhecimento e
gratidão. Obrigado por verem neste Executivo um apoio e por
unirem esforços connosco no sentido de juntos reerguermos o
nosso concelho.
Não posso deixar de dar uma palavra de agradecimento e amizade aos incansáveis Bombeiros Voluntários de Mangualde, que
não pouparam esforços na hora de defenderem os nossos bens,
as nossas vidas, colocando as deles em risco, e que ainda hoje
continuam a ajudar a população por causa da seca que vivemos.
Atitudes sempre nobres, das quais não nos esqueceremos.
Mas esta é também uma época de partilha, de animação, de celebração. Foi nesse sentido que o Município de Mangualde pensou
numa Programação de Natal direcionada para todas as faixas etárias, para todos os gostos, de forma a animar os dias que antecedem
o Natal e a entrarmos cheios de força em 2018!
Deixo-vos o convite para fazerem parte dos nossos ateliers, exposições, workshops, concertos de natal, campanha de recolha
de brinquedos e muito mais. Todas estas atividades foram feitas a
pensar em cada um de vós e a vossa presença em muito nos honrará. Convido-vos, ainda, a visitarem o comércio local, a apreciarem
tudo de bom que Mangualde e os seus empreendedores têm para
oferecer. Temos uma excelente gastronomia, artesanato sem igual
e produtos vários que certamente farão as delícias dos seus familiares e amigos.
Aproveito para vos desejar as boas festas. Que esta seja uma
época em que a serenidade e a felicidade andam de mãos dadas,
que a possam aproveitar junto dos que vos são queridos e que
2018 seja um ano de conquistas a todos os níveis. Boas Festas! |
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■ TONDELA, MANGUAI.DE, NELAS, MORTÁGUA, SANTA COMBA DÃO, VOUZELA E OLIVEIRA DE FRADES

Tragédia dos fogos florestais
dos orçamentos municipais
NUM ANO EM QUE GRANDE PARTE DOS MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE VISEU FOI AFETADA
PELA DEVASTAÇÃO DOS FOGOS FLORESTAIS, MUITAS FORAM AS AUTARQUIAS QUE
TIVERAM DE ELABORAR OS ORÇAMENTOS E PLANOS DE ATIVIDADE COM ESTA REALIDADE,
AVANÇANDO COM MEDIDAS PARA FAZER FACE AOS PREJUÍZOS. REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
INFRAESTRUTURAS, RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E AÇÃO SOCIAL FORAM RUBRICAS
REFORÇADAS, ASSIM COMO A PROTEÇÃO CIVIL E FLORESTA

Orçamento da Câmara de
"Fondela ronda os 30 milhões
de euros e o plano de atividades que foi aprovado vai ter, em paralelo, um enfoque nas necessidades
que decorrem dos fogos florestais
de 15 de outubro. À semelhança de
outros municípios, também Tondela teve de formular um orçamento e
grandes opções que faça face aos prejuízos e aos desafios que a tragédia
provocou.
De acordo com o presidente da autarquia tondelense, José António Jesus, o plano de atividades envolve
várias iniciativas nas áreas de proteção de encostas e taludes, na reabili-

O

tação de infraestruturas destruídas
e no apoio à reabilitação das habitações próprias e permanentes destruídas nos incêndios.
Em Carregal do Sal, por exemplo,
foram abertas verbas para apoiar a
reconstrução das casas queimadas.
"Como os processos podem ser demorados, nós adiantamos o dinheiro
até 60 mil euros de financiamento",
explica Rogério Abrantes, presidente da autarquia. Anunciou ainda ter
sido também aprovada uma verba
para a distribuição de árvores que
vão depois replantar a área ardida.
"Carvalhos, castanheiros e outras espécies que não eucaliptos", salientou.

Leonel Gouveia, presidente da Câmara de Santa Comba Dão, recordou, por seu lado, que o seu concelho
sofreu mais de um milhão e meio de
euros de prejuízo e que isso se reflete
no orçamento de 13 milhões de euros que a autarquia já aprovou. "Estamos a falar de verbas que vamos ter
de disponibilizar para repor viaturas
e outros equipamentos. Reforçamos
também o apoio social e vamos ter
custos acrescidos com a contratação
de assessorias externas para ajudar a
preencher as candidaturas no âmbito da recuperação de habitações, empresas e nas perdas dos agricultores",
sublinhou.

Preocupação contínua
nos mandatos
Os incêndios que este ano deflagraram no concelho de Mangualde não
influenciaram o valor do Orçamento Municipal para 2018 que ascende aos 22 milhões e 200 mil euros.
Em 2017 a proposta ficou um pouco abaixo dos 22 milhões. Segundo
o presidente da Câmara, João Azevedo, a proteção civil no concelho
e o ordenamento do território têm
sido uma preocupação contínua dos
seus mandatos. O autarca realçou a
prevenção, o combate de incêndios
e a estabilização de terrenos que
vai contar com uma verba superior
a 400 mil euros. "No próximo ano
vamos ter um grande plano de investimento nesta área na continuidade do que temos vindo a fazer",
explica o presidente da Câmara que
vai avançar com a criação de Unidades Locais de Proteção Civil nas
diversas freguesias. "Não é por termos sido .afetados pelos incêndios
que avançamos com estas medidas",
adiantou.
Em Vouzela, o orçamento municipal
para 2018 sofreu um reforço financeiro de um milhão de euros. Passa assim de 11 para 12 milhões de
euros. O documento foi desenhado para "dar respostas" a quem foi
afetado pelos incêndios de outubro,
"utilizando para esse fim fundos públicos e municipais". Perante o grau ,

de devastação causada pelas chamas,
o município viu-se obrigado a adiar
alguns projetos que tinha pensados
e que prometeu executar nas últimas
autárquicas. "Não sabemos ainda no
Fundo de Emergência Municipal as
verbas que irão haver para responder
às infraestruturas que foram destruídas ou parcialmente destruídas
no contexto municipal, nomeadamente edifícios (como o parque de
campismo) e a rede viária", lamentou
Rui Ladeira, presidente da Câmara,
que apesar disso tem rubricas abertas para fazer face a estas obras consideradas urgentes.
O autarca espera que o Estado "se
chegue à frente" o quanto antes e
ajude a levantar o concelho, sem se
esquecer da vertente turística que
fruto da devastação causada no património florestal foi bastante afetada e com isso também as empresas
ligadas ao sector. Rui Ladeira dá o
exemplo da sinalização do Centro de
BTT e dos percursos pedestres que
ficou reduzida a cinzas, num investi-
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condiciona elaboração
esperar para ver as ajudas que o Estado vai canalizar. "A administração
central tem alguns tipos de apoio e
iremos condicionar o nosso orçamento e algumas alterações orçamentais
mediante as lacunas dos apoios (estatais), ou minorando algumas lacunas
do orçamento para os efeitos dos incêndios", realçou o presidente do município, Paulo Ferreira.
O autarca promete ajudar as vítimas do fogo na parte mais técnica
das reconstruções de casas e empresas, manifestando-se confiante
no trabalho que está a ser levado a
cabo pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro - CCDRC. E, por causa das
chamas, as verbas ligadas à proteção civil e à floresta foram reforçadas, garantiu.
Com um orçamento superior a 11
milhões de euros, o presidente da
Câmara de Mortágua, outro dos
municípios que foi dévastado pe-

mento que o município foi executando ao longo de anos e que agora só
será possível recuperar com a ajuda
estatal e de fundos europeus.
O orçamento foi condicionado aos fogos e à preparação de candidaturas
para que o concelho tente regressar à
normalidade e ainda para recuperar
as zonas florestais e ribeiros, evitando
assim mais uma tragédia ambiental.
"O foco", nas palavras de Rui Ladeira, vai ser "a questão dos incêndios", mas sem esquecer os projetos
já comparticipados por dinheiros
de Bruxelas, os apoios às coletividades e as atividades regulares da Câmara. Mas para isso, a autarquia terá
que procurar na sua "ação fazer contenção em particular na despesa corrente para poder criar o conforto das
medidas e das rubricas e assim efetivar investimento".
Já em Nelas,.o orçamento para o próximo ano ronda os 18 milhões de euros, sofrendo um acréscimo de cinco
milhões, no essencial por causa das
obras financiadas pelo quadro co-

las chamas, lembrou que neste orçamento houve a necessidade de
deixar algumas rúbricas em aberto e que a autarquia vai continuar
a agir em dois tipos de intervenção.
"O que tem vindo a fazer para resolver os problemas pontuais das pessoas" e a que vai ser necessária, nó
âmbito do protocolo com a CCDRC,
para "adiantar" algum do financiamento na reconstrução de casas. Júlio Norte teme que venha a ser preciso recorrer a mão-de-obra fora do
concelho. "Há também uma parte
que me preocupa que são as pessoas
que tinham na pequena agricultura o seu único meio de subsistência", disse, acrescentando que, nesse sentido, a rúbrica da ação social
foi aumentada comparativamente
ao ano passado. "Felizmente que já
não temos casos graves no concelho
porque também fomos logo para o
terreno com uma intervenção de
choque", sustentou o autarca.

munitário de apoio, como ETAR's e
escolas, "que têm que estar prontas
em 2018". Segundo o presidente da
Câmara, Borges da Silva, para a proteção civil "estão previstos meios de
mais de 500 mil euros (apoio a bombeiros 130 mil, estabilização emergência 350 mil, apoio a lesados 50
mil euros e outras despesas)".

Em Oliveira de Frades,
orçamento «emagreceu"
O orçamento de Oliveira de Frades, ao contrário dos restantes municípios, emagreceu cerca de um milhão de euros. Em 2018, a Câmara
Municipal vai ter disponíveis 13 milhões de euros para executar o plano
de atividades e fazer face às despesas
do dia a dia. Os incêndios de outubro,
que semearam um rasto de devastação no concelho, reduzindo a cinzas
vários espaços florestais e dezenas de
empresas, também condicionaram
o documento para o próximo ano. O
executivo canalizou algumas verbas
para o que for preciso, mas antes vai
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A Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Mangualde
assinaram um protocolo de cooperação que visa criar condições favoráveis a uma melhor articulação
entre as dinâmicas da procura e oferta de formação e/ou qualificação.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor do Centro Qualifica do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, professor Agnelo Figueiredo, assinaram o protocolo no Salão
Nobre dos Paços do Concelho ontem, dia 21, à tarde.
O objetivo deste protocolo é proporcionar aos munícipes meios que permitam promover o aumento
dos níveis de qualificação escolar e profissional, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida,
potenciando as condições de empregabilidade da população. Desenvolvendo, em conjunto, atividades
que permitam divulgar informação relativa à oferta formativa e desenvolver ações de informação,
orientação e encaminhamento sobre as ofertas de educação e formação profissional disponíveis, bem
como a realização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.
Rua Direita
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De 21-12-2017 até 06-01-2018
Uma vez mais, Mangualde vai realizar um Concerto de Ano Novo no dia 6 de janeiro, pelas 21h00, na
Igreja do Complexo Paroquial. Será interpretado pela Orquestra POEMa de Mangualde e tem como
entidades parceiras a Câmara Municipal de Mangualde, o Conservatório de Música Azeredo Perdigão,
de Viseu e o Agrupamento de Escolas de Mangualde. A iniciativa, de entrada livre, tem o apoio da
Paróquia de Mangualde.
A Orquestra POEMa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o
Conservatório Regional de Música de Viseu - Dr. José de Azeredo Perdigão, nasceu em 2013 e tem
como intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde, alunos e exalunos do Conservatório Regional de Viseu. Dirigida pelo Maestro Tiago Correia e com idades
compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade, é composta por duas formações: Orquestra de
Sopros e Orquestra de Câmara.
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A Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Mangualde
assinaram um protocolo de cooperação que visa criar condições favoráveis a uma melhor articulação
entre as dinâmicas da procura e oferta de formação e/ou qualificação.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor do Centro Qualifica do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, professor Agnelo Figueiredo, assinaram o protocolo no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, dia 21, à tarde.
O objetivo deste protocolo é proporcionar aos munícipes meios que permitam promover o aumento
dos níveis de qualificação escolar e profissional, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida,
potenciando as condições de empregabilidade da população. Desenvolvendo, em conjunto, atividades
que permitam divulgar informação relativa à oferta formativa e desenvolver ações de informação,
orientação e encaminhamento sobre as ofertas de educação e formação profissional disponíveis, bem
como a realização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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"Espinho a renascer das cinzas"
Posted by: Sofia Pacheco
26 de Dezembro de 2017
41 Views
O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a freguesia de Espinho, tão fustigada pelos
incêndios deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" foi o mote de uma iniciativa que teve lugar nos
dias 18 e 19. Cerca de uma centena de pessoas participaram, ao longo dos dois dias, nesta iniciativa,
entre elas, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Junta de
Freguesia de Espinho, António Monteiro, e o apresentador João Manzarra.
A ação arrancou dia 18 pelas 14h30, com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que contou
com a presença das entidades envolvidas. Seguiu-se a reflorestação dos espaços públicos da
freguesia. No dia 19 de dezembro, os participantes voltaram a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, pelas 9h00. O encontro voltou a dar-se no mesmo local,
pelos 14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS - Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
Colina
Refloresta - Cooperativa Agro-Silvícola de Mangualde
Ricardo Ângelo - Oral Health
Ourivesaria Sonho D'Ouro
COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro
Por: Mun.Mangualde
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Sofia Pacheco
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Associação de Informática apoia autarquias
O presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, é o novo
presidente da Associação de Informática da Região Centro (AIRC),
tendo sido eleito na Assembleia
Geral que decorreu em Coimbra.
Raul Almeida sucede no cargo
a Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de Condeixa, que
se mantém no Conselho Directivo
da AIRC.
Fazem também parte do Conselho Directivo os presidentes das
câmaras da Batalha, Paulo Batista
dos Santos, de Mortágua, José Júlio
Norte, e de Penacova, Humberto
Oliveira.
A Assembleia Intermunicipal
da AIRC passa a ser presidida por
João Miguel Henriques, autarca de
Vila Nova de Poiares, integrando
ainda os presidentes das Câmaras
de Sabugal, António Robalo e de
Mangualde, João Azevedo.
“A nossa prioridade para o novo
mandato, que agora se inicia, tem
por base a actual liderança de mercado da AIRC, que pretendemos
manter e, sobretudo, reforçar para

que possamos continuar a ser a
principal referência neste segmento”, assinala o presidente da
Câmara de Mira, com Raul Almeida
a acrescentar que “a AIRC é um parceiro fundamental na prossecução
da modernização administrativa
que está em curso no sector público
e empresarial do Estado”.
A AIRC é uma unidade empresarial do sector das sociedades não
financeiras públicas, cuja principal
actividade é a produção de software e fornecimento de produtos
e serviços, dirigidos preferencialmente à administração pública local.
Fundada por 30 municípios da
região Centro e tendo iniciado a sua

actividade em 1982, a AIRC contabiliza, actualmente, perto de meio
milhar de clientes pertencentes à
Administração Pública, nomeadamente mais de 60 por cento dos
municípios portugueses, o que lhe
confere uma liderança destacada
neste sector de mercado.
Para além destes, a AIRC conta,
ainda, como clientes outros organismos da Administração Pública e
do sector empresarial do Estado,
tais como serviços municipalizados, comunidades intermunicipais,
associações de municípios, empresas municipais, regiões de turismo
e juntas de freguesia.
“O estímulo à adopção de
mecanismos electrónicos assentes
em plataformas tecnologicamente
evoluídas, que permitam a automatização de todos os processos, tem
assumido fundamental importância para a AIRC, que procura,
através de soluções informáticas,
colocar a inovação ao serviço da
modernização e dinamização da
Administração Pública”, refere a
instituição.
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Mangualde aposta
na qualificação escolar
e profissional
PROTOCOLO A Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Qualifica do Agrupamento
de Escolas de Mangualde assinaram um protocolo de cooperação que visa criar condições
favoráveis a uma melhor articulação entre as dinâmicas da
procura e oferta de formação
e/ou qualificação.
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, e o
director do Centro Qualifica do
Agrupamento de Escolas de
Mangualde, professor Agnelo
Figueiredo, assinaram o protocolo no Salão Nobre dos Paços
do Concelho no dia 21 de Dezembro.
O objectivo deste protocolo

é proporcionar aos munícipes
meios que permitam promover
o aumento dos níveis de qualificação escolar e profissional,
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, potenciando as condições de empregabilidade da população.
Desenvolvendo, em conjunto, actividades que permitam
divulgar informação relativa à
oferta formativa e desenvolver
acções de informação, orientação e encaminhamento sobre
as ofertas de educação e formação profissional disponíveis,
bem como a realização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. |
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