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OPOSIÇÃO CRITICA PLANO PARA 2017

22 MILHÕES DE EUROS É
QUANTO O EXECUTIVO DE
MANGUALDE TEM PARA
GASTAR EM 2017. OPOSIÇÃO
QUE VOTOU CONTRA
CONSIDERA TRATAR-SE DE
UM DOCUMENTO “COM
CARIZ IRREALISTA”

O

orçamento de Mangualde
para 2017 tem um aumento
que ronda os 3,5 milhões
de euros em relação ao deste ano
e que se ref lete fundamentalmente na despesa com investimento.
Para o presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, “este é um
orçamento ambicioso, rigoroso e

planeado. Conseguimos fazer com
que muitas candidaturas ao quadro
comunitário de apoio e com contratos
programa com o governo fossem
aprovadas. São milhões de euros de
investimento no concelho”. O autarca
destaca infraestruturas de tratamento
de águas residuais, obras de melhoria
de abastecimento de água, estradas,
tratamento de zonas mineiras, reabilitação urbana, investimentos na área
da cultura e educação. “É um comboio
de investimentos como nunca foi visto
em Mangualde”, refere João Azevedo
que considera tratar-se “do primeiro
passo para um novo tempo no concelho”. O edil explica que o orçamento
para 2017 vai ao encontro do “bom
exercício financeiro” dos últimos anos.
“Este orçamento só é possível porque

conseguimos tirar o município duma
situação financeira catastrófica. Entramos com uma divida superior a 17
milhões de euros e hoje estamos abaixo dos 10 milhões”, diz João Azevedo.
Com a “saída”do saneamento financeiro no próximo ano, o autarca
mangualdense realça uma maior
disponibilidade para o investimento,
com uma câmara “mais sólida, mas
sem colocar em causa a estrutura
financeira do executivo”, explica.
Orçamento “eleitoralista”
Na opinião dos vereadores da oposição (PSD- CDS) este é um orçamento
“mais alto que o normal” e Frederico
Assunção (vereador) justifica o aumento “pelo aproximar das eleições”.
Entre os vários pontos, os eleitos

pela coligação não entendem os
“cerca de dois milhões de euros
destinados à contratação de trabalho
especializado em outsourcing”.
Para Frederico Assunção, só demonstra a “falta de confiança” que
o executivo camarário deposita
nos funcionários da autarquia.
Por outro lado, a oposição destaca
“uma verba muito curta de três mil
euros para formação interna”. “Não
me parece nada normal que o executivo disponha uma verba tão baixa
para formação, quando disponibiliza
dois milhões para contratar externamente”, adianta o social-democrata.
O orçamento participativo surge em
Mangualde, “por sugestão da oposição” que critica o valor atribuído.
“Ter 10 mil euros para um orçamento
participativo num total de quase
22 milhões de euros de orçamento,
é irrisório e é o não querer que as
pessoas participem na atividade do
próprio município”, conta Frederico
Assunção. A coligação PSD-CDS
PP critica ainda o apoio à cultura,
onde segundo os vereadores “há uma
diminuição de 10 vezes do valor definido para 2016 (cinco mil euros), que
consideramos escasso”.
A oposição votou contra o documento
Uma votação que não apanhou de
surpresa o presidente do município
de Mangualde. João Azevedo refere
que “é uma votação coerente porque
oposição sempre quis mais divida,
menos obras, menos planeamento e
menos projetos”. O autarca fala numa
decisão que se baseia na “procura do
abismo”. “Situação em que deixaram
o concelho”, conclui.

Página 1

A2

ID: 67565605

30-12-2016

Tiragem: 5300

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,38 x 28,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 4

A

contagem decrescente para o dia mais recordado
do ano, “o último”, já entrou em rota de aceleração
e vai dar origem a uma saudação especial ao
ano novo de 2017. Como habitualmente algumas das
principais cidades da região centro vão ser palco de
inúmeras festas imperdíveis. Por isso, estamos a dar-vos
algumas pistas com uma compilação e a informar sobre
os melhores locais onde podem assistir gratuitamente a
espetáculos musicais diversos, como concertos ao vivo,
sessões piromusicais, bailaricos e dj’s, celebrando assim
a passagem desta noite mágica

PASSAGEM DE ANO
EM VISEU NO ADRO DA SÉ
A célebre “Noite Encantada”, no último dia do ano de 2016, arranca a partir
das 23h00 num palco único natural e histórico: o Adro da Sé.
Depois das 12 badaladas que marcam o Fim do Ano’2016 e o início do Ano
Novo’2017 o palco fica por conta e risco das “Lendas do Rock” com um espetáculo “piro-musical” para aquecerem uma noite que promete ser gelada
em que as temperaturas podem atingir os 3 graus negativos.
De seguida, terá lugar um espetáculo de “Teatro a Aéreo” com os “Voalá Station”. Cerca da 00h45 é a vez do dj Wilson Honrado regressar para
atuar pela madrugada fora, até onde o público tiver resistência…
Uma noite para aquecer!

RÉVEILLON VESTIDO DE BRANCO
EM SEIA E S. ROMÃO NA SERRA DA ESTRELA
A passagem de ano na vila de S. Romão prolonga-se até à madrugada do
dia 1 de janeiro de 2017. O programa de animação contempla três dias
de festa, tem acesso livre, e é da responsabilidade da União de Freguesias de Seia, S. Romão e Lapa dos Dinheiros. Uma festa em plena Serra
da Estrela.
Na Torre da Serra da Estrela, os festejos de fim de ano já são uma tradição com o lançamento de fogo de artifício e centenas de turistas a su-

birem ao lugar mais alto de Portugal para celebrar o Revéillon, onde a
neve é motivo de atração. Outro local onde se celebra o Fim de Ano é no
Sabugueiro no empreendimento turístico da “Cabana do Pastor”.
Já a Guarda volta a ser a “Cidade Natal” e volta a ter a “Mais Alta Passagem de Ano” do país, com o concerto dos “Amor Electro” na Praça
Luís de Camões. Aqui pode ainda assistir a um espetáculo de “Videomapping” e à atuação do dj Nuno Luz.

COIMBRA
Na passagem de ano, Coimbra – a cidade dos estudantes – vai celebrar a entrada ao som de Rui
Reininho e sua banda, no Largo da Portagem.
A seguir aos GNR, o Lar da Portagem vai continuar a “dançar” até às 03h00 com os dj’s “Kiss
Kiss Bang Bang”, que também atuam antes da
banda principal.
Mas a festa de fim de ano também acontece na
Praça do Comércio, onde a proposta é também irrecusável, nesta praça atuam a dupla de dj’s na-

FIGUEIRA DA FOZ
cionais, os “Club Bandits” seguem-se os dj’s oficiais da rádio nacional “Mega Hits” os “Dynamic
Duo”.
O programa musical contempla outras duas paragens da cidade coimbrã, a saber: Praça 8 de maio
– com Revival Music – e o espaço Terreiro da Erva,
recentemente requalificado pela Câmara Municipal e que “entra” este ano pela primeira vez na festa que marca o início de 2017. Aqui haverá música
portuguesa com a Banda “RockLuso”.

A Festa de Passagem de Ano para 2017 começa no dia 30 com a atuação da banda
“The Gift”. Já a Noite de Fim de Ano começa com o rapper Dillaz, pela meia-noite haverá o tradicional espetáculo piromusical e
por volta das 00h 30 do dia de Ano Novo
(1 de janeiro de 2017) sobe ao palco Dengaz.
A noite termina com o dj Nelson Cunha. A
Praça do Forte é o local emblemático destes
festejos.
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FOGO-DE-ARTIFÍCIO E MÚSICA.
É ASSIM QUE SE ASSINALA A CHEGADA DO NOVO ANO
PELAS MUITAS PRAÇAS DOS MUNICÍPIOS DE VISEU
Em Mortágua, na Praça 5 de Outubro, o convívio da passagem de ano
está marcado para as 23h30. Segue-se, depois, na Praça do Município
um espetáculo pirotécnico para assinalar a chegada do ano 2017. Esta
é uma das muitas propostas que os
municípios do distrito de Viseu têm
para oferecer. Eventos que reúnem a
população, que são grátis e acabam
por ser uma opção para quem não tiver medo do frio e gosta de se aventurar na noite.
As propostas são variadas, mas envolvem sempre fogo de artifício e
música. Assim vai ser em Beijos, Cabanas de Viriato, Currelos e Vila
Meã, no concelho de Carregal do

Sal. Também em Oliveira de Frades,
as associações de Vilarinho e Santa
Cruz propõem a todos um jantar de
confraternização para dizer adeus a
2016 e dar as boas vindas a 2017.
Em Sernancelhe, o “réveillon” faz-se no Exposalão. A música está nas
mãos da banda RHP, mas os que
quiserem comparecer podem começar os festejos com uma “welcome
drink”, seguindo-se o jantar de gala.
A meia-noite é assinalada com passas e espumantes e pela madrugada
fora há caldo verde e outros petiscos
para aconchegar o estômago. Para
os mais novos, há um espaço só para
eles brincarem.

CONCERTO DE ANO NOVO EM MANGUALDE
COM MELODIAS MEMORÁVEIS
O Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, no dia 7 de janeiro, sábado, o Concerto de Ano Novo. São as melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde que vão ecoar
numa noite que se espera memorável. O espetáculo está marcado para
as 21h00 e a entrada é livre.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo
Conservatório de Música de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integra a
programação do ‘Natal em Mangualde 2016’. Conta ainda com o apoio
do Agrupamento de Escolas de Mangualde e Paróquia de Mangualde.
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DOURO COM “BOA PROCURA”
PARA A PASSAGEM DE ANO
EM TURISMO RURAL OU
EM HOTÉIS DE LUXO, QUEM
PROCURA O DOURO QUER UM
“REVEILLON” DIFERENTE

O Douro está com uma “boa procura”para a passagem de ano e são
maioritariamente os visitantes nacionais que optam pelas propostas
de ‘réveillon’ dos hotéis de luxo ou
rurais, das quintas ou dos cruzeiros
no rio.
“Estamos com uma boa procura este
ano e, nesta altura do ano, são fundamentalmente os visitantes nacionais que nos procuram”, afirmou
José António Fernandes, presidente da Associação de Empresários de
Hotelaria e Turismo do Douro (Htdouro).
O responsável garantiu que o Património Mundial da Humanidade é
“cada vez mais procurado para a passagem de ano”, numa tendência que
contraria a época baixa e de menor
procura que se verifica no inverno.
O turismo no Douro é ainda um destino turístico muito sazonal, com
uma época alta no verão que se prolonga até às vindimas mas, depois,
esvazia-se novamente de visitantes.
José António Fernandes referiu que
as unidades hoteleiras de quatro ou
cinco estrelas “estão praticamente esgotadas” e acrescentou que são
também cada vez mais os que optam
por pequenas unidades de enoturismo, com poucos quartos, em que se
cria alguma intimidade entre os hóspedes e os proprietários e a festa é
mais privada e familiar.
O responsável lembrou que, este ano,
as acessibilidades ao território estão
melhores devido à abertura do Túnel do Marão o que facilita a ligação
do litoral ao Douro.
Há, na sua opinião, mais procura no
Douro, também mais oferta e mais
animação e, logo, mais fatores de
atração ao território.
A oferta no Douro é variada, para todas as carteiras e idades e vai desde

as viagens de duas a três noites nos
cruzeiros que sobem o rio, aos hotéis de luxo que preparam jantares
de gala, quintas com provas vínicas e
festas mais intimistas e à lareira, animação de rua ou bares e discotecas
com animação noturna.
A DouroAzul escolheu dois navios
para as festas de passagem de ano.
Neste momento o navio-hotel “AmaVida” está esgotado e a operadora
está a vender os últimos lugares do
“Queen Isabel” com opção de três ou
quatro dias a bordo.
“Este ano criamos dois programas
que permitem a todos celebrar de
forma elegante e sofisticada a passagem de ano. É a opção ideal para
quem quer fazer umas miniférias
nesta altura específica do ano a bordo dos navios que habitualmente estão lotados por clientes estrangeiros
durante todo o ano,” afirmou Márcia
Batista, diretora comercial da DouroAzul.
No Hotel Rural Casa dos Viscondes
da Várzea, em Lamego, a ocupação
está nos 70 por cento, mas a sócia-gerente da unidade, Maria Manuel, referiu que “há sempre procura de última hora”, pelo que prevê esgotar os
35 quartos, tal como tem acontecido
nos últimos anos.
Muitos dos que procuram este hotel
para a festa de passagem de ano já
aqui estiveram nos anos anteriores e
querem repetir a experiência.
Segundo dados da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal,
em 2001, ano da classificação pela
UNESCO do Alto Douro Vinhateiro, havia neste território 2.276 camas
e a estada média do visitante era de
1,6 noites.
Em década e meia, muitos estabelecimentos hoteleiros foram reconvertidos, alguns para alojamento local.
Em 2014, contabilizavam-se 3.547
camas, que incluem as unidades de
turismo no espaço rural e turismo
de habitação. A estada média manteve-se nas 1,6 noites.

Página 4

ID: 67565605

30-12-2016

Tiragem: 5300

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 3,59 x 1,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 4 de 4

P.25

Página 5

A6

ID: 67576682

31-12-2016

Tiragem: 72675

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,80 x 20,24 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Poder local Autarcas do PSD temem que esteja em causa uma "viciação do processo eleitoral autárquico"

Governo dá 2,3 milhões
a nove câmaras do PS
Herm« Cruz

A 10 de novembro, um novo despacho, também dos dois secretários de Estado, autorizava a transferência de 574 milhões de euros
para apoiar obras de quatro municípios, todos liderados por autarcas
socialistas: Proença-a-Nova, Arruda dos Vinhos, São Pedro do Sul e
Penamacor.

hermana.cruztajn.pt

► Dez câmaras municipais receberam do Governo, este ano, um total
de 2,5 milhões de euros para fazerem obras, das quais nove são socialistas, incluindo Torres Vedras,
gerida até novembro de 2015 pelo
secretário de Estado das Autarquias
Locais, Carlos Miguel, que preparou
o despacho de autorização do apoio
estataL As autarquias do PS receberam 2,3 milhões, pelo que o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD), Álvaro Amaro, fala em
"viciação do processo eleitoral autárquico". Carlos Miguel recusa,
contudo, qualquer "amiguismo" na
decisão.
Obras como pavimentação de
estradas, construção de espaços
culturais, campos de jogos ou modernização de edifícios dos paços
do concelho foram apoiadas diretamente pelo Estado através de
contratos-programa. ao abrigo do
regime de cooperação técnica e financeira com o poder local.
Em agosto, um despacho assinado pelos secretários de Estado do
Orçamento. João Leão, e das Autarquias Locais, Carlos Miguel, autorizava um apoio de 1,9 milhões de euros para seis obras municipais. As
autarquias abrangidas foram: Vouzela (a única PSD), Covilhã, Mangualde, Torres Vedras, Mesão Frio e
Lousã (todas do PS).

Secretário de Estado Carlos Miguel recusa qualquer "amiguismo" nos apoios

obras apoiadas
Espaço Cultural
• A Cãmara de Torres Vedras recebeu 206 mil euros para o Espaço Cultural Porta 5.
Obras em campos de jogos
• Mesão Frio teve 222 mil euros
para construir um campo de jogos e Penamacor 158 mil euros
para requalificar um estádio.

ges. São Pedro do Sul vai ter 338 mil euros para pavimentar um terreno em Adopisco e a Estrada dos
Povos do Alto e Saneamento. A
requalificação da EN392-2, Magualde, tem 536 mil euros. Em
Proença-a-Nova, 257 mil euros
vão requalificar o Largo da Devesa
e do Espaço Urbano.

Modernizar uma calmara
Requalificação de ruas
• Em Arruda dos Vinhos, 202
mil euros vão servir para requalificar a Rua Eng. Francisco Bor-

• Covilhã recebeu 541 mil euros
para requalificar o Jardim das Artes. Lousã teve 299 mil euros para
modernizar o edifício municipal.

Decisões tomadas com equidade
"Não está em causa, o apoio ser dirigido sobretudo para câmaras socialistas. Está em causa o princípio,
a distribuição de dinheiro de todos,
sem qualquer critério, para amigos", vinca Alvaro Amaro, temendo que esteja a ser iniciada "uma viciação do processo eleitoral autárquico" de 2017. Por isso, exige que
o Governo se "retrate" e que o presidente da República faça "uma
chamada de atenção".
Ao 1N, o secretário de Estado das
Autarquias Locais recusa, porém,
qualquer viciação do processo autárquico e garante que todas as decisões foram tomadas com "equidade". Carlos Miguel explica que o
regime, criado pelo governo de António Guterres, tem vindo a ser usado por todos os executivos para
obras que não consigam apoios comunitários.
Este ano, foram aprovadas dez
candidaturas e estão cinco à espera de aval. "Vamos continuara agre-.
ciar candidaturas com critérios de
equidade", assegura. •
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MANGUALDE COM CINCO CANDIDATURAS
APROVADAS NO POSEUR - VALOR SUPERIOR A
5 MILHÕES DE EUROS
A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação
de financiamento de fundos comunitários no POSEUR
para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261E. O
programa operacional abrange uni conjunto de
temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso
de recursos. Mangualde já tinha visto a aprovação
da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado
de 3 milhões de euros, bem como da candidatura
à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas
Existentes nos Sistemas de Abastecimento de Água
e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no
valor que ronda os 200 mil euros.
No final do mês de novembro viu aprovada nova
candidatura no valor aproximado de 800 mil euros para
a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de
Abastecimento de Água no Município de Mangualde.
A estas duas candidaturas juntam-se mais duas
aprovadas para o município de Mangualde no valor
de 750 mil euros, submetidas pela Associação do
Planalto Beirão e EDM — Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade
e da Quantidade da Reciclagem dos 3 Fluxos (3F)
Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas
Áreas Mineiras de Castelejo, Formiga, Vale de Videira,
Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
INVESTIMENTO E CANDIDATURAS AO POSEUR
PODEM CHEGAR A CURTO PRAZO AOS 8
MILHOES DE EUROS

«Trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde» — João
Azevedo
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Azevedo, «trata-se do maior investimento de sempre
em infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos
tratar dos problemas das populações nomeadamente
no tratamento das águas residuais no concelho, na
melhoria do abastecimento de água, no ambiente e na
modernização das redes de Abastecimento de Água
e de Águas Residuais para uma melhor eficiência e
sustentabilidade».
João Azevedo afirma ainda que «as candidaturas não
ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de
euros, que esperemos que seja aprovada no tratamento
de águas residuais e estamos a trabalhar para a
candidatura de um conjunto de microssistemas de
tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5
milhões de euros».
«O investimento no ciclo da água é fundamental
para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade
de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os
problemas dos mangualdenses e esta é a oportunidade
que esperávamos para o fazer», sublinha o edil
mangualdense.
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BONECO DE NEVE
SORRIDENTE ALEGROU
CRIANÇAS E SENIORES
MANGUALDENSES
A Câmara Municipal de Mangualde, através da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, brindou os
alunos do pré-escolar e do 1° ciclo do concelho e os
seniores dos Lares e Centros de Dia com o conto
dramatizado "Boneco de Neve Sorridente", de Maria
Christina Butler e Tina Macmaughtom. As ações
decorreram entre 6 e 19 de dezembro.
As visitas aos lares e centros de dia proporcionaram
momentos de alegria, convívio e boa disposição entre
todos os participantes: Lar Santiago de Cassurrães,
Lar da Cunha Baixa e Jardim de Infância de Cunha
Baixa, Centro de Dia Chãs de Tavares e Jardim de
Infância de Chãs de Tavares, Lar da Freixiosa, Centro
de Dia de Abrunhosa-a-Velha, Centro de Dia Fornos
de Maceira Dão, Lar Padre Lobinho — Complexo
Paroquial, Centro de Dia de Contenças de Baixo
e Lar Nossa Senhora do Amparo, Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde. Também as escolas
se deslocaram à Biblioteca para ouvir este conto:
Moimenta do Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Contenças,
Matados, Conde D. Henrique, Chãs de Tavares;
Abrunhosa-a-Velha, Santiago de Cassurrães, Fagilde,
Vila Garcia, Tibaldinho, Moimenta do Dão e Gandufe
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NAS PISCINAS MUNICIPAIS, DUAS CENTENAS DE
CRIANÇAS NO FESTIVAL DE NATAL
Duas centenas de crianças participaram no passado
dia 18 de dezembro, no Festival de Natal das Piscinas
Municipais de Mangualde. A iniciativa, que contou
com a presença do Vice-presidente da Câmara
Municipal, Joaquim Patrício, 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.
A manhã arrancou com provas de CNO+, CN1, CN1+,
CN2, CN3 e Pré-competição 1 e 2, seguindo-se os
níveis AMA e AMA+, níveis CNO (turmas da semana)
e níveis CNO (turmas de sábado).
Integrada na programação 'Natal em Mangualde
2016' a iniciativa foi organizada pela autarquia
mangualdense através das Piscinas Municipais.
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PRESIDENTE VISITA
IPSS'S DO CONCELHO
E COMÉRCIO
TRADICIONAL
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, visitou as várias I PSS's do concelho
deixando votos de Festas Felizes e uma palavra
de amizade e respeito para todos os seniores
mangualdenses. Efetuou ainda visita a vários serviços
públicos instalados na cidade, bem como aos
estabelecimentos comerciais, conversando com os
lojistas e deixando igualmente os votos de um Santo
Natal e um 2017 repleto de sucessos e conquistas.
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Não /aça (-0/770 a nossa autarquia, compra /ora de /WaNgua/de
togo paga /277,cosios a outros conce/hos é uma afronta e
desrespe/to aos Mangua/deNses
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ESPIRITO DE
SOLIDARIEDADE
INVADIU CONCERTO DE
NATAL
No passado sábado, 17 de dezembro, Mangualde
acolheu mais uma edição do concerto de Natal
Solidário. A atuação do Orfeão Académico de Coimbra
realizou-se na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves. Em pleno espírito de solidariedade, o concerto
de natal tinha como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. A
iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde e integrou a programação do 'Natal em
Mangualde 2016'.
Do repertório constaram temas como Tears in Heaven
(Eric Clapton), I Dreamed a Dream (Do Musical "Os
Miseráveis"), We are the World (Michael Jackson &
Lionel Richie), Dorme, dorme, meu Menino (Gustavo
Lourenço), Away in a Manger (Música tradicional
da Normandia), Deck the Nails (Música tradicional

Tiragem: 4400

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,35 x 17,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

do País de Gales), Follow that Star (Peter Gritton),
Look at the World (John Rutter), Christmas Lullaby
(John Rutter), Tolite Hostias (Coro 10, "Oratorio de
Noêl", Camille Saint-Saëns), For unto us a Child is
born (Coro 12, "Messiah", Georg-Friedrich Hãndel),
Hallelujah (Coro 44, "Messiah", Georg-Friedrich
Hândel), Vejam Bem (José Afonso), Acodai (Fernando
Lopes-Graça), Coimbra (Raúl Ferrão).
O Orfeão Académico de Coimbra, fundado em 1880
por João Arroyo, estudante de Direito, é o Coro mais
antigo de Portugal e um dos mais antigos da Europa.
Teve a sua primeira atuação a 7 de dezembro desse
ano nas Comemorações do Tricentenário da Morte
de Luís de Camões, tendo sido à altura equiparado
aos grandes coros internacionais e pisando, depois,
quatro dos cinco continentes do globo. Primeiramente
composto apenas por vozes masculinas, soube-se
adaptar às mutações da História e passou a aceitar
vozes femininas após o 25 de Abril de 1974. Hoje,
com 136 Anos, o Orfeon Académico de Coimbra
brota juventude e compõe-se por estudantes de
todas as Faculdades da Universidade de Coimbra e
de outras Instituições do Ensino Superior da cidade.
É regido, desde 2008, pelo seu Maestro e Director
Artístico, Artur Pinho Maria

Página 12

Renascimento
A13

ID: 67720228

01-01-2017

Tiragem: 4400

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,43 x 17,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CORREIO DO LEITOR
Depósito de água que serve os
mangualdenses, quase todas as
manhãs verte sem sessar. A água
que transborda chega à conduta
do cemitério n°3 e com geada
neste tempos frios fica propício
a acidentes. Se os houver quem
paga? A câmara claro está! E as
bombas desde a barragem de
Fagilde, será que não dão gastos?
Sr. Presidente da Câmara está
para governar ou desgovernar?
Já todos sabemos que está com
os olhos postos em Lisboa. Tem
razão Lisboa é mais rica.
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANGUALDE
Teve lugar no passado dia 16 de dezembro, no
Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, um

Foi para uma plateia repleta que este grupo atuou,
deixando todos maravilhados com a sua performance.

concerto de encerramento das atividades anuais da
Universidade Sénior de Mangualde.
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EXPOSIÇAO
`PONTOS E ENCONTROS'
Esteve patente até ao passado dia 2 de dezembro, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, mais uma exposição do atelier 'Pontos e
Encontros'. A iniciativa é promovida pela autarquia mangualdense através da
Rede Social de Mangualde e do Banco Local de Voluntariado de Mangualde.
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou
mais, no âmbito do atelier de trabalhos manuais dinamizado por uma voluntária
do Banco Local de Voluntariado de Mangualde. Já o atelier que lhe deu origem
funciona semanalmente na Biblioteca Municipal e tem como objetivo ocupar os
tempos livres de seniores com 65 ou mais anos, promovendo a vitalidade e o
potencial de cada um, contribuindo para um envelhecimento ativo.
Akr
i
pr

-

-
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CALENDÁRIO

VISEU

2017 é ano “recheado” de pontes
e fins-de-semana prolongados
Calendário Novo ano será próspero em feriados (14 ao todo) e oportunidades de descanso, escapadelas e/ou mini-férias

Ana Margalho
2017 será um ano propício
para escapadelas, mini-férias
ou para prolongar períodos
de férias.
Ao todo, o calendário do
novo ano marca 14 feriados nacionais, incluindo os quatro
(dois civis e outros dois religiosos) que foram repostos no ano
passado. Mas, tendo em conta
que a grande maioria deles calha ou à quinta ou à terça-feira
ou estão “colados” aos fins-de-semana, não faltam oportunidades para “pontes”ou fins-de-semana prolongados, que, se
para muitos são motivo de
contentamento, para outros,
mais preocupados com questões de produtividade, poderão

gerar alguma apreensão.
Analisando o calendário de
2017 são, ao todo, cinco “pontes” e outros tantos fins-de-semana prolongados, espalhados
por todo o ano. O Carnaval
(terça-feira) festeja-se em 2017
a 28 de Fevereiro e, embora não
seja feriado oficial, em muitas
localidades é tratado como tal.
Segue-se Abril, que é, aliás, o
mês mais próspero em “pontes” e fins-de-semana prolongados. É o caso da Sexta-feira
Santa e da Páscoa (dias 14 e 16
de Abril), mas também do 25
de Abril, que no próximo ano
se assinala a uma terça-feira,
sendo também um convite
para quatro dias de descanso.
Segue-se o 1 de Maio, a uma
segunda-feira.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades (10
de Junho) coincide com o sábado, mas o de Corpo de Deus,
a 15 de Junho (um dos feriados
religiosos repostos pelo Governo) é mais uma oportunidade para umas mini-férias,
tendo em conta que calha a
uma quinta--feira. O mesmo
acontece com o 15 de Agosto
(Assunção de Nossa Senhora)
que é, no próximo ano, a uma
terça-feira. Uma “ponte” volta
a ser possível na Implantação
da República, a 5 de Outubro
(quinta-feira),
Depois, é aproveitar os fins-de-semana prolongados de
Dezembro, uma vez que os
dias 1 e 8 são sexta-feiras e o
dia de Natal uma segunda-

feira (assim como o primeiro
dia de 2018).
Encerra-se, assim, o rol dos
feriados nacionais, mas não as
oportunidades para mais dias
de descanso, nomeadamente
entre os que moram ou trabalham nos 19 concelhos que
compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de
Coimbra.
Feriados municipais
Este ano, os habitantes do
concelho de Viseu vão ter sorte:
o feriado municipal será assinalado a uma quinta-feira (21 de
Setembro), havendo a possibilidade de uma 'ponte', ao utilizar
um dia de férias ou uma folga
para dar mais cedo início ao
fim-de-semana. O mesmo

acontece com os municípios de
Castro Daire, Penedono e São
Pedro do Sul (29 de Junho),
Mortágua e Santa Comba Dão,
no dia 25 de Maio, dia da Ascensão, e com Vila Nova de
Paiva, a 2 de Março.
Todos estes feriados municipais será assinalados a uma
quinta-feira.
Os municípios de Penalva do
Castelo (25 de Agosto, sextafeira), Carregal do Sal (17 de Julho, segunda-feira), Resende e
Tarouca (29 de Setembro, sextafeira), terão este ano a possibilidade de oferecer aos seus habitantes um fim-de-semana prolongado.
Os trabalhadores dos municípios de que este ano terão
mais 'azar' são os de Armamar,

Cinfães, Moimenta da Beira, Nelas, São João da Pesqueira e Tabuaço (todos a 24 de Junho),
que calham a um sábado e
ainda Lamego e Mangualde (8
de Setembro, sábado), Oliveira
de Frades (7 de Outubro, sábado), Sátão (20 de Agosto, domingo), Tondela (16 de Setembro, sábado) e Vouzela (14 de
Maio, domingo). Aguiar da
Beira, que faz também parte da
Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões, entra
no rol de municípios com 'azar'
e terá o seu feriado municipal a
10 de Fevereiro, um sábado.
Com um feriado a meio da semana fica apenas o município
de Sernancelhe, cujo feriado
municipal será assinalado a 3
de Maio, uma quarta-feira. |
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Concerto de Ano Novo em Mangualde
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Viseu Now Online
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URL:http://viseunow.pt/agenda_noticia.php?id=261

O Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, no dia 7 de janeiro, sábado, o Concerto de Ano Novo. São
as melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde que vão ecoar
numa noite que se espera memorável. O espetáculo está marcado para as 21h00 e a entrada é livre.
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integra a programação do Natal em Mangualde 2016. Conta ainda com
o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e Paróquia de Mangualde.
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Concerto de Ano Novo
com melodias memoráveis
MANGUALDE O Complexo
Paroquial de Mangualde acolhe, no próximo sábado, o
Concerto de Ano Novo, que
trará ao palco melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de
Mangualde. O espectáculo está
marcado para as 21h00 e a entrada é livre.

A iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de
Música de Viseu, Azeredo Perdigão e integra a programação
do ‘Natal em Mangualde 2016’.
Conta ainda com o apoio do
Agrupamento de Escolas de
Mangualde e Paróquia de
Mangualde. |
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Balbúrdia no Olímpio na ´Sexta da Lua´ em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

03-01-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=28542978

A primeira 'Sexta da Lua' de 2017 vai ser uma verdadeira 'Balbúrdia no Olímpio'. A peça, produzida
pela companhia de teatro Língua de Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, no dia 27 de janeiro, pelas 21h00.
Ser Deus nunca foi fácil e num país assolado de mal-intencionados, o Inferno é que lucra. De um lado
Afrodite e Apolo, do outro Dionísio e Ares e entre eles o mais poderoso e mais enganado dos Deuses:
Zeus. Já não se respeita a vontade do Senhor do Olimpo e os humanos andam a sofrer com esta
desorganização parlamentar. Esta é uma missão dantesca, Senhores! E só para acrescentar: se isto
não fosse uma comédia linguareira, bem estaríamos fritos em óleo polinsaturado!
O Texto e Encenação são de autoria de Paula Antunes e o elenco composto por Hugo Santos Silva,
Nuno Loureiro, Paula Antunes e Pedro A. Rodrigues. A produção conta ainda com a colaboração de
Francisco Ferreira Gomes (Assistência de Encenação), Gonçalo Oliveira (Desenho de luz), Hugo
Baptista (Sonoplastia), José Silva (Operação Técnica), Otília Albuquerque e Castro e António de
Campos Antunes (Figurinos e Adereços), Bruna Pereira (Produção e Comunicação), Frederico Silva
(Design Gráfico do Cartaz) e Teatro Língua de Trapo (Direção artística).
A entrada tem o custo de 3EUR e a reserva deve ser feita através dos contactos 915 089 313 ou
[email protected]
3 de Janeiro de 2017
Redacção
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Mangualde com Cinco Candidaturas aprovadas no Poseur - Valor superior a 5 Milhões
de Euros
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Data Publicação:
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A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261EUR. O programa operacional abrange um
conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha visto
a aprovação da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da
candidatura à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200
mil euros.
No final do mês de novembro viu aprovada nova candidatura no valor aproximado de 800 mil euros
para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento de Água no Município de
Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas aprovadas para o município de Mangualde
no valor de 750 mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem
dos 3 Fluxos (3F) Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
INVESTIMENTO E CANDIDATURAS AO POSEUR PODEM CHEGAR A CURTO PRAZO AOS 8 MILHOES DE
EUROS
Trata-se do maior investimento de sempre em infraestruturas no concelho de Mangualde - João
Azevedo
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
João Azevedo afirma ainda que as candidaturas não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros .
O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer , sublinha o edil mangualdense.
3 de Janeiro de 2017
Rosto
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Mangualde recebe "Balbúrdia no Olímpio"

Tipo Meio:

Internet
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Viseu Now Online

Data Publicação:
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URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=945

A primeira Sexta da Lua de 2017 vai ser uma verdadeira "Balbúrdia no Olímpio". A peça, produzida
pela companhia de teatro Língua de Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, no dia 27 de janeiro, pelas 21h00.
De acordo com o comunicado do Município de Mangualde o Texto e Encenação presentes nesta peça
são da autoria de Paula Antunes e o elenco é composto por Hugo Santos Silva, Nuno Loureiro, Paula
Antunes e Pedro A. Rodrigues.
Número de edição: 509
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Teatro na primeira
“Sexta da Lua” do ano
MANGUALDEA primeira edição deste ano da iniciativa
'Sexta da Lua’ vai ser uma ‘Balbúrdia no Olímpio’. Esse é o título da peça de teatro produzida pela companhia Língua
de Trapo, que sobe ao palco do
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, no dia 27 deste
mês, pelas 21h00.
O texto e encenação são de
autoria de Paula Antunes e o
elenco composto por Hugo
Santos Silva, Nuno Loureiro,
Paula Antunes e Pedro A. Rodrigues. A produção conta
ainda com a colaboração de

Francisco Ferreira Gomes (assistência de encenação), Gonçalo Oliveira (desenho de luz),
Hugo Baptista (sonoplastia),
José Silva (operação técnica),
Otília Albuquerque e Castro e
António de Campos Antunes
(figurinos e adereços), Bruna
Pereira (produção e comunicação), Frederico Silva (design
gráfico do cartaz) e Teatro Língua de Trapo (direcção artística).
A entrada tem o custo de três
euros e a reserva deve ser feita
através dos contactos 915 089
313 ou producao.linguadetrapo@gmail.com. |
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Mangualde Hardmetalfest
com “elenco de luxo”
SÁBADO O histórico festival
de metal, Mangualde Hardmetalfest regressa a Mangualde já
no próximo sábado, pelas
15h00, na Associação Cultural
de Santo André.
O festival de heavy metal é o
mais antigo deste género em
Portugal e regressa este ano
com o elenco “incomparavelmente mais forte de sempre”.
“As nossas expectativas em
relação ao festival são as
maiores, até porque é já um
evento com longevidade e tradição”, disse ao Diário de Viseu José Rocha, responsável

pela realização do Mangualde
Hardmetalfest. “Temos um
elenco de luxo, com bandas a
estrearem-se em Portugal e o
feedback que temos recebido
das pessoas é o melhor”,
acrescentou.
Os ingleses Tygers of Pan
Tang e os germânicos Holy Moses são duas “bandas de peso”
que vão actuar no sábado e que
fazem a sua estreia em Portugal. Os ingleses Solstice, que
têm uma enorma legião de fãs
portugueses, fazem também no
Mangualde Hardmetalfest a
sua estreia em Portugal.

Os Ancient Rites da Bélgica
são outro dos nomes sonantes
e de culto para os mais extremos,com nuances de folk misturadas com um black/thrash
à maneira antiga. A banda não
vem a Portugal há vários anos
e isso será de certeza mais um
motivo de interesse.
Parte do cartaz fazem ainda
parte bandas como os filandeses Convulse, os espanhóis
Bloodhunter e ainda os portugueses Theriomorphic, Destroyers of All, Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.

Segundo José Rocha, a organização espera receber entre 600 a 700 pessoas. A organização do Mangualde
Hardmetalfest cabe à Rocha
Produções que conta com o
apoio do Município de Mangualde.
Os bilhetes custam entre 15
euros até sexta-feira e 20 euros, no dia do espectáculo e estão à venda online nos portais
Ticketea, Unkind, Másketicket
e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store (Porto),
Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher
(Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa), Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião
(Mangualde), Transylvanian
Metal Pub (Vigo) e Nave Bunker (Salamanca). |
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Mangualde
Hardmetalfest com
“elenco de luxo”
Este sábado | P9
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Concerto de Ano Novo em Mangualde
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URL:http://magazineserrano.pt/?p=22693

Concerto de Ano Novo em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
3 de Janeiro de 2017
83 Views
O Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, sábado, o Concerto de
Ano Novo. São as melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde que
vão ecoar numa noite que se espera memorável. O espetáculo está marcado para as 21h00 e a
entrada é livre.
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integra a programação do 'Natal em Mangualde 2016'. Conta ainda com
o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e Paróquia de Mangualde.
Por:Mun.Mangualde
3 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Tygers of Pan Tang e Holy Moses no Mangualde Hardmetalfest
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Por Lusa|15:45
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal no sábado, pela primeira vez,
durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
15:45
Por Lusa
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Tygers of Pan Tang e Holy Moses no Mangualde Hardmetalfest
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As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal no sábado, pela primeira vez,
durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest. A expectativa da organização para esta edição é
elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos fãs das bandas, quer do próprio festival. "O
tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo, com
duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha, que
organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
05 | 01 | 2017

15.46H
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Tygers of Pan Tang e Holy Moses no Mangualde Hardmetalfest
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HOJE às 15:45
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal no sábado, pela primeira vez,
durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo, com
duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal , disse à agência Lusa José Rocha, que
organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
Diário Digital / Lusa
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Mangualde investe um milhão de euros em contentores de lixo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online
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Um milhão de euros, com 85 por cento de ajudas comunitárias, é quanto a Câmara de Mangualde vai
investir na colocação de 32 contentores de lixo subterrâneos.
Uma intervenção que envolve a Associação de Municípios do Planalto Beirão, responsável pela recolha
e tratamento de lixo na região.
Um investimento que para João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, melhora o
ambiente, a paisagem urbana e a saúde pública.
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/01/contentores-lixo-1.mp3
O investimento na colocação dos novos contentores do lixo em Mangualde vai ser feito ao longo dos
próximos dois anos.
Inserido em 5, Janeiro - 2017
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"Balbúrdia no Olímpio" em Mangualde
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"Balbúrdia no Olímpio" em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
5 de Janeiro de 2017
44 Views
A primeira 'Sexta da Lua' de 2017 vai ser uma verdadeira 'Balbúrdia no Olímpio'. A peça, produzida
pela companhia de teatro Língua de Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, no dia 27 de janeiro, pelas 21h00.
Ser Deus nunca foi fácil e num país assolado de mal-intencionados, o Inferno é que lucra. De um lado
Afrodite e Apolo, do outro Dionísio e Ares e entre eles o mais poderoso e mais enganado dos Deuses:
Zeus. Já não se respeita a vontade do Senhor do Olimpo e os humanos andam a sofrer com esta
desorganização parlamentar. Esta é uma missão dantesca, Senhores! E só para acrescentar: se isto
não fosse uma comédia linguareira, bem estaríamos fritos em óleo polinsaturado!
O Texto e Encenação são de autoria de Paula Antunes e o elenco composto por Hugo Santos Silva,
Nuno Loureiro, Paula Antunes e Pedro A. Rodrigues. A produção conta ainda com a colaboração de
Francisco Ferreira Gomes (Assistência de Encenação), Gonçalo Oliveira (Desenho de luz), Hugo
Baptista (Sonoplastia), José Silva (Operação Técnica), Otília Albuquerque e Castro e António de
Campos Antunes (Figurinos e Adereços), Bruna Pereira (Produção e Comunicação), Frederico Silva
(Design Gráfico do Cartaz) e Teatro Língua de Trapo (Direção artística).
A entrada tem o custo de 3EUR e a reserva deve ser feita através dos contactos 915 089 313 ou
producao.linguadetrapo@gmail.com.
Por:Mun.Mangualde
5 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Mangualde abre o primeiro Espaço do Cidadão descentralizado
A secretária de Estado Adjunta
e da Modernização Administrativa,
Graça Fonseca, o presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, e o presidente da
União de Freguesias de Tavares,
Alexandre Constantino, inauguraram o primeiro Espaço do
Cidadão descentralizado do concelho de Mangualde. O Espaço do
Cidadão de Tavares, sito no Largo
do Outeiro, em Chãs de Tavares,
passa a funcionar no edifício da
junta de freguesia de Tavares de 2ê
a 6ê feira, das 9h00 às 12h00 e das

13h30 às 17h30.
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços, tais como:
ACT - Autoridade para as condições
de trabalho, ADSE - Direção-geral
de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB —
Direção-geral do Livro dos Arquivos
e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção
Geral das Atividades Culturais,
IHRU - Instituto de Habitação e da
Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
DGC - Direção-Geral do Consumi-

dor, SEF - Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança Social, CGA - Caixa Geral de
Aposentações, IMT - Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, IEFP
- Instituto do Emprego e Formação
Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência para a Modernização
Administrativa.
Está já prevista a abertura do
próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano,
desta feita na Freguesia de Fornos
de Maceira Dão.
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Concerto
de Ano Novo
em Mangualde
O Complexo Paroquial de
Mangualde acolhe, no dia 7 de
janeiro, sábado, o Concerto de
Ano Novo. São as melodias da
Orquestra Poema e da
Orquestra Juvenil das Escolas
de Mangualde que vão ecoar
numa noite que se espera
memorável. O espetáculo está
marcado para as 21h00 e a entrada é livre. A iniciativa é propela
Câmara
movida
Municipal de Mangualde e
pelo Conservatório de Música
de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão
e integra a programação do
'Natal em Mangualde 2016'.
Conta ainda com o apoio do
Agrupamento de Escolas de
Mangualde e Paróquia de
Mangualde.
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Festival de Metal/Rock em Mangualde
Dia 7 de janeiro, sábado, o
histórico festival de Metal/Rock Mangualde Hardmetalfest regressa
a Mangualde. O espetáculo tem inicio às 15h00.
O festival de Metal/Rock é uma
organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde e realizase, anualmente, no Centro Cultural
de Santo André. O evento, considerado um dos dez Festivais de
Metal indoor mais antigos do
mundo e o mais antigo em Portugal, conta com a estreia, em Portu-

gal, dos lendários ingleses Tygers of
Pan Tang, banda de heavy metal
que influenciou, nos anos 80, bandas como os Metalica. Os germânicos Holy Moses, banda de
thrasmetal de culto também fazem
a sua estreia em Portugal. A banda
liderada por Sabina Klassen irá com
certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de espera
com a sua garra e determinação.
Os Ancient Rites, da Bélgica, são
outro nome sonante e de culto
para os mais extremos, com nuances de folk misturadas com um

black/thrash à maneira antiga. Há
vários anos que a banda não toca
em Portugal. De Inglaterra e mais
melódicos estreiam-se os Soistice,
uma banda que tem uma legião de
fãs da onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal
dos Finlandeses Convulse ou dos
espanhóis Bloodhunter. Subirão
ainda ao palco os portugueses:
Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
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Mangualde, Viseu, 05 jan (Lusa) - As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em
Portugal no sábado, pela primeira vez, durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
No Centro Cultural de Santo André, são esperadas, a partir das 15:00, entre 600 e 800 pessoas.
"É o mais antigo festival de heavy metal da Península Ibérica e um dos 20 do mundo", frisou José
Rocha, acrescentando que há participantes fiéis que se deslocam sempre a Mangualde por ocasião do
festival.
Além da banda inglesa de heavy metal Tygers of Pan Tang (que, nos anos 80, influenciou bandas
como os Metallica), também a banda germânica de thrash metal Holy Moses promete levar os fãs ao
delírio.
"A banda liderada por Sabina Klassen irá com certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de
espera com a sua garra e determinação", refere a organização.
Da Bélgica, chegam a Mangualde os Ancient Rites, com as suas "nuances de folk misturadas com um
'black/thrash' à maneira antiga", que há vários anos não tocam em Portugal.
Destaque também para os finlandeses Convulse ou para os espanhóis Bloodhunter.
No palco do Mangualde Hardmetalfest tocarão ainda os portugueses Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
AMF // SSS
Lusa/fim
05-01-2017 15:45
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Lusa 05 Jan, 2017, 17:48 | Cultura
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal no sábado, pela primeira vez,
durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
No Centro Cultural de Santo André, são esperadas, a partir das 15:00, entre 600 e 800 pessoas.
"É o mais antigo festival de heavy metal da Península Ibérica e um dos 20 do mundo", frisou José
Rocha, acrescentando que há participantes fiéis que se deslocam sempre a Mangualde por ocasião do
festival.
Além da banda inglesa de heavy metal Tygers of Pan Tang (que, nos anos 80, influenciou bandas
como os Metallica), também a banda germânica de thrash metal Holy Moses promete levar os fãs ao
delírio.
"A banda liderada por Sabina Klassen irá com certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de
espera com a sua garra e determinação", refere a organização.
Da Bélgica, chegam a Mangualde os Ancient Rites, com as suas "nuances de folk misturadas com um
`black/thrash` à maneira antiga", que há vários anos não tocam em Portugal.
Destaque também para os finlandeses Convulse ou para os espanhóis Bloodhunter.
No palco do Mangualde Hardmetalfest tocarão ainda os portugueses Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
05 Jan, 2017, 17:48|
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Texto Sandra Rodrigues

Penalva ainda vai ter
para voltar ao Tribun

O

novo mapa judiciário
decretou a reabertura de tribunais que tinham encerrado no distrito
de Viseu e a atribuição de mais
competências a outros que estavam como secções de proximidade. Mas, em Penalva do
Castelo, a população o que gostava mesmo era de voltar a ficar na alçada do Tribunal de
Mangualde em vez de pertencer à comarca do Sátão

Ainda não é desta que a população de Penalva do Castelo passa
a pertencer novamente à comarca
de Mangualde de onde saiu com a
última reforma do mapa judiciário para ficar dependente do Tribunal do Sátão. Desde o início do
ano que a reversão desta reforma
ditou a reabertura de tribunais
que tinham encerrado no distrito de Viseu e a entrega de mais
competências às secções de proximidade. As expetativas dos penalvenses eram o retorno para a
alçada do Tribunal de Mangualde, mas isso só deverá acontecer
no próximo ano. Pelo menos é
esta a esperança que o presidente

da autarquia local (PS) acalenta.
Francisco Carvalho diz ter a garantia do Ministério da Justiça de
que após a avaliação de desempenho dos tribunais, a mudança poderá acontecer.
“A justificação que me foi dada é que
seria necessário fazer uma avaliação de desempenho dos tribunais
passados três anos e após essa avaliação que estaríamos em condições
de transitar novamente para a comarca de Mangualde. E é essa esperança que eu tenho que no próximo
ano a população deixe de pertencer
à comarca do Sátão”, sublinhou o
autarca.
O presidente da Câmara recordou

que é mais fácil a deslocação para
Mangualde onde há mais transportes públicos e uma tradição “muita
enraizada de nos dirigirmos para
aquela cidade para trabalhar e para
ir às compras”.
“Nem o Sátão beneficiou com esta
transferência nem a população de
Penalva”, concluiu Francisco Carvalho.
Para que o Ministério não se esqueça, a Junta de Freguesia de Real
aprovou já uma moção onde exige
“o retorno ao Tribunal de Mangualde”, uma vez que foram “totalmente
defraudadas as expetativas”.
“As populações foram fortemente
penalizadas com a transição para o

Juízos de competência
especializada

Juízo de instrução criminal de
Viseu

Juízo de comércio de Viseu.

Área de competência territorial: comarca de
Viseu

–
Juízo de família e menores de
Viseu.

Juízo central cível de Viseu
Juízes: 3

–
Juízo central criminal de Viseu

Área de competência territorial: comarca de
Viseu

Juízes: 3

–
Juízo local cível de Viseu

Área de competência territorial: município
de Viseu

Juízes: 1

–
Juízo local criminal de Viseu

Área de competência territorial: município
de Viseu

Juízes: 2

Área de competência territorial: comarca de
Viseu

Juízes: 2

Área de competência territorial: municípios de
Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva
do Castelo, S. Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.

Juízes: 2

–
Juízo do trabalho de Viseu

Área de competência territorial: municípios
de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde,
Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva
do Castelo, Santa Comba Dão, S. Pedro do
Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu
e Vouzela.

Juízes: 2

Área de competência territorial: comarca de
Viseu

Juízes: 2

–

Juízo de execução de Viseu

Área de competência territorial: comarca de
Viseu

Juízes: 1
–

Juízo local cível de Lamego

Área de competência territorial: municípios
de Armamar, Lamego, Resende e Tarouca.

Juízes: 1
–

Juízo local criminal de Lamego
Área de competência territorial: municípios
de Armamar, Lamego, Resende e Tarouca.

Juízes: 1

Tribunal do Sátão, que, além de não
ter condições dignas de um tribunal e prestação de um serviço público, não dispõe de serviço público de
transporte regular e situa-se mais
distante que o Tribunal de Mangualde”, pode-se ler na moção.
Armamar, Resende e Tabuaço de
novo com tribunal
Nas localidades onde os tribunais
encerraram, a reabertura foi vista
com “bons olhos”, mas os autarcas
locais esperam que estes organismos voltem a ter, no futuro, todas
as competências que tinha anteriormente e não apenas serem juízos de
proximidade conforme ficou ditado

Juízo de família e menores de
Lamego

Área de competência territorial: municípios
de Armamar, Lamego, Resende e Tarouca.

Juízes: 1

Juízo do trabalho de Lamego

Área de competência territorial: municípios
de Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da
Beira, Penedono, Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.

Juízes: 1

Juízos de competência
genérica
Castro Daire

Área de competência territorial: município
de Castro Daire

Juízes: 1
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Comarca de Viseu Ministério Público
Quadro de magistrados
Procuradores da República:
de 10 a 11
Procuradores-adjuntos: de
24 a 26

> Castro Daire
Procurador-adjunto: 1

“Estas alterações são boas e positivas. O nosso distrito tinha sido muito
atingido e esta alteração que está a ocorrer vêm aproximar as populações
da justiça e vêm reparar situações graves que havia, nomeadamente no
acesso das pessoas aos tribunais”
Júlia Alves, presidente da delegação de Viseu da Ordem dos Advogados

> Cinfães
Procurador-adjunto: 1

> Lamego
Procuradores da República: 2
Procuradores-adjuntos: 3

em resolução de Conselho de Ministros e publicado em Diário da
República.
“Nós gostaríamos que voltasse a ser
instância local como no passado e
esperamos que seja o próximo passo desta reversão. Até porque permitiria que a nossa população não
tivesse que se deslocar nos outros
processos que não podem aqui ser
julgados”, sublinhou Carlos Carvalho, presidente da Câmara de Tabuaço (PSD).
Em Resende, para o autarca (PS) local, Garcez Trindade, o importante
“era que o tribunal abrisse as portas
e recuperasse alguma da funcionalidade que tinha”. “Mais tarde então
os julgamentos”, pediu.

Já o presidente da Câmara de Armamar (PSD), João Paulo Fonseca,
lembrou que por causa da reforma
do mapa judiciário a população do
concelho passou a recorrer menos
à justiça, algo que espera que venha
agora a ser invertido.
Secções de proximidade com mais
competências
Em Castro Daire, o tribunal vai
passar a ter a tempo inteiro um
juíz e um procurador adjunto. A
nova lei decreta que este passa a ser
um tribunal de competências genéricas com a abrangência de todo o
município. “Isto significa que a povoação de Pendilhe, Vila Cova à
Coelheira e Touro, pertencentes a

Vila Nova de Paiva, passam novamente a estar dependentes da comarca do Sátão”, anunciou o presidente da Câmara castrense (PS).
Fernando Carneiro disse que finalmente pode voltar a marcar os
lugares de estacionamento para
quem de direito à porta do tribunal, uma “boa notícia” para um
concelho ao qual “o anterior mapa
judiciário muito penalizou”.
Castro Daire, juntamente Oliveira
de Frades, têm tribunais de competência genérica, sendo que neste último concelho a abrangência estende-se até Vouzela que mantém-se
como juízo de proximidade, ou seja,
apenas disponível para determinadas diligências.

> Mangualde
Procurador-adjunto: 1

> Moimenta da Beira
Procuradores-adjuntos: 2

> Nelas
Procurador-adjunto: 1

> Oliveira de Frades
Procurador-adjunto: 1

> Santa Comba Dão
Procuradores-adjuntos: 2

Cinfães

Área de competência territorial: município
de Cinfães

Juízes: 1

Mangualde

Área de competência territorial: município
de Mangualde

Juízes: 1
–

Moimenta da Beira

Área de competência territorial: municípios
de Moimenta da Beira, Penedono, S. João da
Pesqueira, Sernancelhe e Tabuaço

Juízes: 2
–

Nelas

de Oliveira de Frades e Vouzela.

Juízes: 1
–

Santa Comba Dão.

Área de competência territorial: municípios de
Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba Dão

Juízes: 2
–

S. Pedro do Sul

Área de competência territorial: município
de S. Pedro do Sul

Juízes: 1
–

Sátão

Área de competência territorial: município
de Armamar

Resende

Área de competência territorial: município
de Resende

S. João da Pesqueira

Área de competência territorial: município de S. João da Pesqueira

Tabuaço

Tondela

Vouzela

Juízes: 1
–

Oliveira de Frades

Área de competência territorial: município de Tondela
Juízes: 1

Área de competência territorial: municípios

Armamar

Área de competência territorial: municípios
de Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de
Paiva

Área de competência territorial: município
de Nelas.

Juízes: 1
–

Juízos de proximidade

Área de competência territorial: município
de Tabuaço
Área de competência territorial: município
de Vouzela

> S. Pedro do Sul
Procurador-adjunto: 1

> Sátão
Procurador-adjunto: 1

> Tondela
Procuradores-adjuntos: 2

> Viseu
Procuradores da República: 8
Procuradores-adjuntos: 8
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P.2 AO CENTRO

Tribunais reabrem mas
Penalva tem de esperar…
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Tygers of Pan Tang e Holy Moses no Mangualde Hardmetalfest
Partilhar
Partilhar
Partilhar
Pin it
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal no sábado, pela primeira vez,
durante a 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
No Centro Cultural de Santo André, são esperadas, a partir das 15:00, entre 600 e 800 pessoas.
"É o mais antigo festival de heavy metal da Península Ibérica e um dos 20 do mundo", frisou José
Rocha, acrescentando que há participantes fiéis que se deslocam sempre a Mangualde por ocasião do
festival.
Além da banda inglesa de heavy metal Tygers of Pan Tang (que, nos anos 80, influenciou bandas
como os Metallica), também a banda germânica de thrash metal Holy Moses promete levar os fãs ao
delírio.
"A banda liderada por Sabina Klassen irá com certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de
espera com a sua garra e determinação", refere a organização.
Da Bélgica, chegam a Mangualde os Ancient Rites, com as suas "nuances de folk misturadas com um
'black/thrash' à maneira antiga", que há vários anos não tocam em Portugal.
Destaque também para os finlandeses Convulse ou para os espanhóis Bloodhunter.
No palco do Mangualde Hardmetalfest tocarão ainda os portugueses Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
Partilhar
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Sáb, 07 de Janeiro de 2017 15:21
Mangualde apresenta aos mais novos uma forma diferente de comer fruta
Acção decorre nos dias 16, 17, 30, 31 de janeiro e 13 de fevereiro, das 10 às 11h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves
De forma a sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking".
Assim, nos dias 16, 17, 30, 31 de janeiro e 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, uma forma
diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo Chef Nuno Fonte e pela Sub-Chef Inês Beja. A
iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
A atividade insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar e
contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde.
Este regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas
transformados, bananas e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
Próximo
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Por Lusa|06:25
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal hoje, pela primeira vez, no
primeiro dia da 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
06:25
Por Lusa
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As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal hoje, pela primeira vez, no
primeiro dia da 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest. A expectativa da organização para esta
edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos fãs das bandas, quer do próprio
festival. "O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz
fortíssimo, com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa
José Rocha, que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
07 | 01 | 2017

06.26H
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Holy Moses Foto: D.R.
Redação Lux com Lusa em 7 de Janeiro de 2017 às 09:35
As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal hoje, pela primeira vez, no
primeiro dia da 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
Redação Lux com Lusa em 7 de Janeiro de 2017 às 09:35
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As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal hoje, pela primeira vez, no
primeiro dia da 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.
A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos
fãs das bandas, quer do próprio festival.
PUB
"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo,
com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha,
que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.
No Centro Cultural de Santo André, são esperadas, a partir das 15h00, entre 600 e 800 pessoas.
"É o mais antigo festival de heavy metal da Península Ibérica e um dos 20 do mundo", frisou José
Rocha, acrescentando que há participantes fiéis que se deslocam sempre a Mangualde por ocasião do
festival.
Além da banda inglesa de heavy metal Tygers of Pan Tang (que, nos anos de 1980, influenciou bandas
como os Metallica), também a banda germânica de thrash metal Holy Moses promete levar os fãs ao
delírio.
"A banda liderada por Sabina Klassen irá com certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de
espera com a sua garra e determinação", refere a organização.
Da Bélgica, chegam a Mangualde os Ancient Rites, com as suas "nuances de folk misturadas com um
'black/thrash' à maneira antiga", que há vários anos não tocam em Portugal.
Destaque também para os finlandeses Convulse ou para os espanhóis Bloodhunter.
No palco do Mangualde Hardmetalfest tocarão ainda os portugueses Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
Sat, 07 Jan 2017 07:30:52 +0100
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Iniciativa "Kids Cooking" é destinada a alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico
Mangualde apresenta aos mais novos uma forma diferente de comer fruta
16, 17, 30, 31 DE JANEIRO E 13 DE FEVEREIRO, DAS 10H00 ÀS 11H30
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
De forma a sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking". Assim, nos dias 16, 17, 30, 31 de janeiro e 13
de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, uma forma diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo
Chef Nuno Fonte e pela Sub-Chef Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
A atividade insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar e
contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este regime visa a
distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados, bananas e
produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
Rua Direita
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Home Região MANGUALDE: Apresenta forma diferente de comer fruta
MANGUALDE: Apresenta forma diferente de comer fruta
Iniciativa "Kids Cooking" é destinada a alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico
MANGUALDE APRESENTA AOS MAIS NOVOS UMA FORMA DIFERENTE DE COMER FRUTA
16, 17, 30, 31 DE JANEIRO E 13 DE FEVEREIRO, DAS 10H00 ÀS 11H30
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
De forma a sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking". Assim, nos dias 16, 17, 30, 31 de janeiro e 13
de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, uma forma diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo
Chef Nuno Fonte e pela Sub-Chef Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
A atividade insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar e
contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este regime visa a
distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados, bananas e
produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
TAGSMangualdeúltimas
2017-01-08T10:53:10+00:00
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Chef´s promovem em Mangualde a iniciativa "Kids Cooking"
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De forma a sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking". Assim, nos dias 16, 17, 30, 31 de janeiro e 13
de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, uma forma diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo
Chef Nuno Fonte e pela Sub-Chef Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
A atividade insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar e
contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este regime visa a
distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados, bananas e
produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
9 Janeiro, 2017
José Silva
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Aprender a comer
fruta em Mangualde
1 1 1 Para sensibilizar os
mais novos para os benefícios
do consumo de fruta, a Câmara
de Mangualde vai levar a cabo
a iniciativa “Kids Cooking”. Assim, nos dias 16, 17, 30, 31 de
janeiro e 13 de fevereiro, entre
as 10H00 e as 11H30, uma forma diferente de comer fruta
vai ser dinamizada pelo chef
Nuno Fonte e pela sub-chef
Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves. A atividade
insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do
regime de fruta escolar e contempla 603 alunos do 1.º ciclo
do ensino básico do concelho.
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Mangualde recebeu ano novo com concerto das orquestras POEMa e juvenil
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Mangualde recebeu ano novo com concerto das orquestras POEMa e juvenil
2017-01-09
O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se, no passado sábado, dia 7 de janeiro, para o Concerto
de Ano Novo. As melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde
ecoaram assim numa noite memorável. O espetáculo teve início pelas 21h00 e a entrada foi livre.
A Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, com a direção musical de Admar Ferreira, interpretou
os temas: "Ainda agora aqui cheguei" - Canção das Janeiras; Amazing Grace; Happy X-Tmas;
Hallelujah; De Voz em Voz; O Amor Vencerá; Medley de Natal - Instrumental; É tempo de festejar.
Temas como O Rapto do Serralho (Abertura) - W. A. Mozart (arr. Richard Meyer); Sinfonia do
Brinquedos - J. Hayd I. Allegro II. Menuetto III. Finale; Romeu e Julieta (Abertura) - P. I. Tchaikovsky
(arr. Richard Meyer); Star Wars: Episode III Revenge of the Sith - John Williams (arr. Victor Lopez) e
Die Fledermaus Overture - Johann Strauss, foram interpretados pela Orquestra POEMa, com a direção
musical de Tiago Correia.
A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde interpretaram ainda alguns temas
como sendo Pompa e Circunstancia (Marcha) - Elgar e Pinheiro Mágico.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integrou a programação do 'Natal em Mangualde 2016'. Contou ainda
com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e da Paróquia de Mangualde.
2017-01-09
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´Rostos de Moma´ em exposição em Mangualde
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De 16 de janeiro a 25 de fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe
a exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos. A entrada é livre e a exposição pode ser
visitada no horário de funcionamento da Biblioteca. Com estas fotografias, Nuno Santos lança um
desafio para quem as observa, o de viajarem através destes olhares e instantes, e decifrarem outras
realidades que não são apenas de quem foi fotografado, mas de todos nós.
O conceito teve origem em Angola, quando se apercebeu da potencialidade da fotografia de crianças,
e mais ainda, quando se traduz esse gesto numa fotografia impressa, provavelmente a única que
muitas daquelas crianças guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e os sorrisos
contagiantes das crianças, ao verem pela primeira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa multinacional para a melhoria das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas, distribuídas por
diferentes comunidades. Apoiado por uma logística de maior envergadura, foi possível a coleta de
fundos através da divulgação fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural
e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para a agricultura) das pequenas povoações, mas que
futuramente poderão dar origem a ideias mais abrangentes em cada povoação, mantendo sempre
como base o princípio proverbial, fornecer a cana de pesca e não o peixe, de modo a que cada
iniciativa se torne sustentável. Este conceito está por detrás de outro princípio pelo qual este projeto
foi desenvolvido, iniciar um ciclo de mudança na perceção de quem recebe, mas também de quem
oferece.
Nuno Santos nasceu no Porto, e desde tenra idade descobriu o fascinante mundo da fotografia,
descobrindo a melhor forma de interpretar e expressar a forma como vê o mundo. Com mais de 25
anos de experiência em diversas áreas da fotografia, o seu impulso criativo possibilitou abordar
diversos temas fotográficos, desde a fotografia de arquitetura, industrial, moda, retrato, vida
selvagem, desporto, nu artístico, viagens, paisagem, documental, aérea e comercial, estabelecendo
parcerias com a revista Moto Jornal e com a editora Héstia. A sua formação universitária na área da
geologia, abriu-lhe oportunidades para conviver de perto com diversas realidades e expor a sua
vertente documental.
9 de Janeiro de 2017
Redacção
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Mangualde ensina crianças a
comer fruta de forma diferente
INICIATIVA De forma a sensibilizar os mais novos para os
benefícios do consumo de
fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a
iniciativa 'Kids Cooking'. Nos
dias 16, 17, 30, 31 de Janeiro e
13 de Fevereiro, entre as 10h00
e as 11h30, uma forma diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo chef Nuno
Fonte e pela sub-chef Inês Beja.
A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
A actividade insere-se no
âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de
Fruta Escolar e contempla os
603 alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de

Acção vai ser dinamizada pelos chef’s Nuno Fonte e Inês Beja

Mangualde. Este regime visa a
distribuição de frutas e produtos hortícolas, bananas e pro-

dutos derivados às crianças
nos estabelecimentos de ensino. |
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Mangualde
ensina crianças
a comer fruta
Acção com chef’s | P9
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Fotografias de rostos
que culminam em donativos
MANGUALDE De 16 de Janeiro a 25 de Fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a exposição de fotografia
‘Rostos de Moma’ de Nuno
Santos. Com estas fotografias,
Nuno Santos lança um desafio
para quem as observa: viajarem através destes olhares e
instantes e decifrarem outras
realidades que não são apenas
de quem foi fotografado, mas
de todos nós.
O conceito teve origem em
Angola, quando se apercebeu
da potencialidade da fotografia
de crianças, e mais ainda,
quando se traduz esse gesto
numa fotografia impressa,
provavelmente a única que
muitas daquelas crianças
guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e
os sorrisos contagiantes das
crianças, ao verem pela pri-

Rostos da exposição

meira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa
multinacional para a melhoria
das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito

foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas,
distribuídas por diferentes comunidades. Apoiado por uma
logística de maior envergadura, foi possível a colecta de
fundos através da divulgação
fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para
a agricultura) das pequenas
povoações, mas que futuramente poderão dar origem a
ideias mais abrangentes em
cada povoação.
Este conceito está por detrás
de outro princípio pelo qual
este projecto foi desenvolvido:
iniciar um ciclo de mudança
na percepção de quem recebe,
mas também de quem oferece.
Nuno Santos nasceu no
Porto e tem mais de 25 anos
de experiência em diversas
áreas da fotografia. |
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Mangualde ensina crianças a comer fruta de forma diferente
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De forma a sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta, a Câmara Municipal de
Mangualde vai levar a cabo a iniciativa 'Kids Cooking'. Nos dias 16, 17, 30, 31 de Janeiro e 13 de
Fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, uma forma diferente de comer fruta vai ser dinamizada pelo
chef Nuno Fonte e pela sub-chef Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Uma enchente presenciou o Concerto de Ano Novo em Mangualde
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Uma enchente presenciou o Concerto de Ano Novo em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
9 de Janeiro de 2017
81 Views
A noite deste sábado foi de alegria e um grande registo musical, decorreu no Complexo Paroquial de
Mangualde, o Concerto de Ano Novo, com uma grande enchente a estar presente.
As melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde ecoaram assim
numa noite memorável. O espetáculo teve início pelas 21h00 e a entrada foi livre.
A Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, com a direção musical de Admar Ferreira, interpretou
os temas: "Ainda agora aqui cheguei" - Canção das Janeiras; Amazing Grace; Happy X-Tmas;
Hallelujah; De Voz em Voz; O Amor Vencerá; Medley de Natal - Instrumental; É tempo de festejar.
Temas como O Rapto do Serralho (Abertura) - W. A. Mozart (arr. Richard Meyer); Sinfonia do
Brinquedos - J. Hayd I. Allegro II. Menuetto III. Finale; Romeu e Julieta (Abertura) - P. I. Tchaikovsky
(arr. Richard Meyer); Star Wars: Episode III Revenge of the Sith - John Williams (arr. Victor Lopez) e
Die Fledermaus Overture - Johann Strauss, foram interpretados pela Orquestra POEMa, com a direção
musical de Tiago Correia.
A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde interpretaram ainda alguns temas
como sendo Pompa e Circunstancia (Marcha) - Elgar e Pinheiro Mágico.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integrou a programação do 'Natal em Mangualde 2016'. Contou ainda
com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e da Paróquia de Mangualde.
Ao qual, o Cónego Seixas e o Presidente do Município, João Azevedo se mostraram muito agradados
com esta qualidade musical que foi apresentada na noite deste sábado, ainda esteve como convidado
o Mére de Land que também estava radiante.
Uma noite de grande animação musical para todos os presentes.
Por:AP/SP/MM
9 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Mangualde recebeu um grande concerto de Ano Novo
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O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se, no passado sábado, dia 7 de janeiro, para o Concerto
de Ano Novo. As melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde
ecoaram assim numa noite memorável. O espetáculo teve início pelas 21h00 e a entrada foi livre.
A Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, com a direção musical de Admar Ferreira, interpretou
os temas: "Ainda agora aqui cheguei" - Canção das Janeiras; Amazing Grace; Happy X-Tmas;
Hallelujah; De Voz em Voz; O Amor Vencerá; Medley de Natal - Instrumental; É tempo de festejar.
Temas como O Rapto do Serralho (Abertura) - W. A. Mozart (arr. Richard Meyer); Sinfonia do
Brinquedos - J. Hayd I. Allegro II. Menuetto III. Finale; Romeu e Julieta (Abertura) - P. I. Tchaikovsky
(arr. Richard Meyer); Star Wars: Episode III Revenge of the Sith - John Williams (arr. Victor Lopez) e
Die Fledermaus Overture - Johann Strauss, foram interpretados pela Orquestra POEMa, com a direção
musical de Tiago Correia.
A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde interpretaram ainda alguns temas
como sendo Pompa e Circunstancia (Marcha) - Elgar e Pinheiro Mágico.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integrou a programação do 'Natal em Mangualde 2016'. Contou ainda
com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e da Paróquia de Mangualde.
10 de Janeiro de 2017
Redacção
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Mangualde Concerto de Ano Novo
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O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se, no passado sábado, dia 7 de janeiro, para o Concerto
de Ano Novo. As melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde
ecoaram assim numa noite memorável. O espetáculo teve início pelas 21h00 e a entrada foi livre.
A Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, com a direção musical de Admar Ferreira, interpretou
os temas: "Ainda agora aqui cheguei" - Canção das Janeiras; Amazing Grace; Happy X-Tmas;
Hallelujah; De Voz em Voz; O Amor Vencerá; Medley de Natal - Instrumental; É tempo de festejar.
Temas como O Rapto do Serralho (Abertura) - W. A. Mozart (arr. Richard Meyer); Sinfonia do
Brinquedos - J. Hayd I. Allegro II. Menuetto III. Finale; Romeu e Julieta (Abertura) - P. I. Tchaikovsky
(arr. Richard Meyer); Star Wars: Episode III Revenge of the Sith - John Williams (arr. Victor Lopez) e
Die Fledermaus Overture - Johann Strauss, foram interpretados pela Orquestra POEMa, com a direção
musical de Tiago Correia.
A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde interpretaram ainda alguns temas
como sendo Pompa e Circunstancia (Marcha) - Elgar e Pinheiro Mágico.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de
Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integrou a programação do 'Natal em Mangualde 2016'. Contou ainda
com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e da Paróquia de Mangualde.
Sofia Monteiro
Rua Direita
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Mangualde - Exposição "Rostos de Moma", de Nuno Santos
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De 16 de janeiro a 25 de fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe
a exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos. A entrada é livre e a exposição pode ser
visitada no horário de funcionamento da Biblioteca. Com estas fotografias, Nuno Santos lança um
desafio para quem as observa, o de viajarem através destes olhares e instantes, e decifrarem outras
realidades que não são apenas de quem foi fotografado, mas de todos nós.
O conceito teve origem em Angola, quando se apercebeu da potencialidade da fotografia de crianças,
e mais ainda, quando se traduz esse gesto numa fotografia impressa, provavelmente a única que
muitas daquelas crianças guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e os sorrisos
contagiantes das crianças, ao verem pela primeira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa multinacional para a melhoria das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas, distribuídas por
diferentes comunidades. Apoiado por uma logística de maior envergadura, foi possível a coleta de
fundos através da divulgação fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural
e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para a agricultura) das pequenas povoações, mas que
futuramente poderão dar origem a ideias mais abrangentes em cada povoação, mantendo sempre
como base o princípio proverbial, fornecer a cana de pesca e não o peixe, de modo a que cada
iniciativa se torne sustentável. Este conceito está por detrás de outro princípio pelo qual este projeto
foi desenvolvido, iniciar um ciclo de mudança na perceção de quem recebe, mas também de quem
oferece.
Nuno Santos nasceu no Porto, e desde tenra idade descobriu o fascinante mundo da fotografia,
descobrindo a melhor forma de interpretar e expressar a forma como vê o mundo. Com mais de 25
anos de experiência em diversas áreas da fotografia, o seu impulso criativo possibilitou abordar
diversos temas fotográficos, desde a fotografia de arquitetura, industrial, moda, retrato, vida
selvagem, desporto, nu artístico, viagens, paisagem, documental, aérea e comercial, estabelecendo
parcerias com a revista Moto Jornal e com a editora Héstia. A sua formação universitária na área da
geologia, abriu-lhe oportunidades para conviver de perto com diversas realidades e expor a sua
vertente documental.
Sofia Monteiro
Rua Direita
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De 16 de Janeiro a 25 de Fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe
a exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos. A entrada é livre e a exposição pode ser
visitada no horário de funcionamento da Biblioteca. Com estas fotografias, Nuno Santos lança um
desafio para quem as observa, o de viajarem através destes olhares e instantes, e decifrarem outras
realidades que não são apenas de quem foi fotografado, mas de todos nós.
O conceito teve origem em Angola, quando se apercebeu da potencialidade da fotografia de crianças,
e mais ainda, quando se traduz esse gesto numa fotografia impressa, provavelmente a única que
muitas daquelas crianças guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e os sorrisos
contagiantes das crianças, ao verem pela primeira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa multinacional para a melhoria das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas, distribuídas por
diferentes comunidades. Apoiado por uma logística de maior envergadura, foi possível a colecta de
fundos através da divulgação fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural
e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para a agricultura) das pequenas povoações, mas que
futuramente poderão dar origem a ideias mais abrangentes em cada povoação, mantendo sempre
como base o princípio proverbial, fornecer a cana de pesca e não o peixe, de modo a que cada
iniciativa se torne sustentável. Este conceito está por detrás de outro princípio pelo qual este projecto
foi desenvolvido, iniciar um ciclo de mudança na percepção de quem recebe, mas também de quem
oferece.
Nuno Santos nasceu no Porto, e desde tenra idade descobriu o fascinante mundo da fotografia,
descobrindo a melhor forma de interpretar e expressar a forma como vê o mundo. Com mais de 25
anos de experiência em diversas áreas da fotografia, o seu impulso criativo possibilitou abordar
diversos temas fotográficos, desde a fotografia de arquitectura, industrial, moda, retrato, vida
selvagem, desporto, nu artístico, viagens, paisagem, documental, aérea e comercial, estabelecendo
parcerias com a revista Moto Jornal e com a editora Héstia. A sua formação universitária na área da
geologia, abriu-lhe oportunidades para conviver de perto com diversas realidades e expor a sua
vertente documental.
10 Janeiro, 2017 |Autor:
ViseuMais
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Mangualde
gemina-se com
cidade francesa
Projecto Lempdes é considerada o “berço” do 2CV, mítico
modelo da Citroen
No âmbito de um projecto de
geminação entre Mangualde e
Lempdes (França), esteve presente em Mangualde uma delegação composta por seis pessoas. A ideia de uma geminação
entre as duas cidades surgiu de
uma iniciativa dos Clubes de
2CV das duas cidades, o 'Club
des Amis de La 2CV' de Lempdes e o 'Club 2CV de Mangualde', que se dirigiram às suas
autarquias para proporem a
ideia que foi desde logo aceite.
No fim-de-semana passado
estiveram presentes, para uma
visita a Mangualde, dois representantes da autarquia de
Lempdes, nomeadamente,
Henri Gisselbrecht, presidente
da Câmara, e Danielle Misic,
vereadora, mais dois representantes do “Club des Amis de la
2CV”, mais concretamente,
Jean-Luc e Françoise Chetcuti,
e dois representantes da futura
associação de geminação, Philipe e Manuel Martins, que são
emigrantes portugueses residentes em Lempdes.
Na manhã de sábado, realizou-se uma reunião de trabalho com o presidente da Câmara, João Azevedo, a vereadora, Maria José Coelho e o
presidente do Club 2CV de
Mangualde, Victor Cardoso.
Estabeleceram-se as bases da
futura geminação e o agendamento de uma visita dos representantes de Mangualde a
Lempdes ainda no decorrer

Reunião para geminação realizou-se em Mangualde

deste ano e as cerimónias de
geminação que irão decorrer
nas duas cidades em 2018.
Lempdes é considerada a
“cidade berço” do 2CV, tendo
em conta que o criador do
carro residia naquela cidade,
sendo que a sua casa abriga
agora os Paços do Concelho.
Pierre Boulanger, engenheiro
de formação tinha assumido a
direcção da Citroën a pedido
da Michelin que era proprietária da marca. O seu projecto
sempre fora conceber um
carro que fosse barato e económico para que um maior
numero de franceses pudes-

sem aceder ao prazer de se
deslocarem em automóvel. A
segunda guerra mundial interrompeu o projecto, que só se
concretizaria em 1948 com a
apresentação do 2CV no Salão
Automóvel de Paris em Outubro. Pierre Boulanger faleceu
num acidente de carro em
1950, sendo sepultado em
Lempdes.
Mangualde por sua parte ficou associada à Citroën e ao
2CV em particular pelo facto
de ter sido produzido o último
exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia em 27 de Julho
de 1990. |
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Autarquias e CIM Viseu Dão Lafões
unidas na requalificação de estrada
PENALVA DO CASTELO O
presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
Francisco Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e o

presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão
Lafões, José Morgado, assinam hoje, pelas 11h00, um
contrato interadministrativo

de delegação de competências
entre a CIM Viseu Dão Lafões
e os dois municípios, no âmbito da requalificação da Estrada Municipal 604 que liga
a Estrada Nacional 329-1 à fre-

guesia de Germil, no concelho
de Penalva do Castelo.
A cerimónia terá lugar na
sede da Junta de Freguesia de
Germil, em Penalva do Castelo. |
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5 CANDIDATURAS 5 MILHÕES
APROVADOS EM MANGUALDE

A autarquia de Mangualde já
obteve, até aprovação de financiamento de fluidos comunitários no POSEUR para cinco
candidaturas no valor total de
5.154.261 euros. O programa
operacional abrange um conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso
de recursos. Mangualde já tinha
visto aprovada a futura ETAR,
no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como a
candidatura à Elaboração de um
Cadastro das Infraestruturas
Existentes nos Sistemas de

Abastecimento de Água e de
Águas Residuais no Município
de Mangualde, no valor que
ronda os 200 mil curas.
No final do mês de novembro a Autarquia mangualdense
viu aprovada nova candidatura
no valor aproximado de 800 mil
euros para a Modernização dos
Sistemas de Rede Adutora de
Abastecimento de Água no Município de Mangualde. A estas
duas candidaturas juntarn-se
mais duas no valor de 750 mil
euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e

EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA que
visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem dos 3 Fluxos (3F)
Multímateriais e a Recuperação
Ambiental das Antigas Áreas
Mineiras de Castelejo, Formiga,
Vale de Videira, Vales e Pávoa
de Cervães, respetivamente.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, João Azevedo,
«trata-se do maior investimento
de sempre em infraestruturas no
concelho de Mangualde. Vamos
tratar dos problemas das po-

pulações nomeadamente no
tratamento das águas residuais
no concelho, na melhoria do
abastecimento de água, no
ambiente e na modernização das
redes de Abastec imento de Água
e de Águas Residuais para uma
melhor eficiência e sustentabilidade».
João Azevedo afirma ainda
que as candidaturas "não ficarão
por aqui. Está ainda em análise
uma outra candidatura no valor
aproximado de um milhão de
euros, que esperemos que seja
aprovada no tratamento de
águas residuais e estamos a
trabalhar para a candidatura de
um conjunto de microssistemas
de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5
milhões de euros".
"O investimento no ciclo da
água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que existem no concelho.
Perdeu-se uma oportunidade de
ouro no passado e hoje pagamos
a fatura dessa inoperáncia. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a oportunidade que esperávamos para o
fazer", sublinha o edil mangualdense.
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As Câmaras Municipais de Mangualde e Penalva do Castelo firmaram ontem, com a Comunidade
Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,o contrato de delegação de competências, visando a
requalificação da Estrada Municipal (EM) 604, que liga a Estrada Nacional 329-1 à freguesia de Germil,
no concelho de Penalva do Castelo. Esta foi o primeiro ato de delegação de competências da CIM,
desde a sua criação, em 2007, e em que recebe poderes para levar a cabo uma intervenção há muito
reivindicada pela população e que agora será uma realidade
13 Janeiro, 2017
José Silva
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“Acto histórico”
permite
requalificar
acesso a Germil
Foi ontem assinado o contrato
de delegação de competências
entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões
e as Câmaras Municipais de
Mangualde e Penalva do Castelo, tendo em vista a requalificação da Estrada Municipal
(EM) 604, que liga a Estrada
Nacional 329-1 à freguesia de
Germil, no concelho de Penalva do Castelo.
Pela primeira vez desde a sua
criação, em 2007, a CIM Viseu
Dão Lafões recebe os poderes
legalmente necessários para
levar a cabo uma intervenção
há muito reivindicada pela população local e que agora será
uma realidade depois da sessão pública em que o protocolo foi celebrado, com presença de entidades locais e regionais.
Marlene Lopes, presidente
da Junta de Freguesia de Germil, vincou na intervenção inicial que a EM 604 é «o principal acesso» à freguesia e admitiu que «nos últimos anos a
prioridade de intervenção foi
mudando nas Câmaras» de
Mangualde e Penalva do Castelo, mas garantiu que, para o
executivo da junta a intervenção «sempre foi uma prioridade». Segundo a autarca, as
actuais condições da EM 604
«representam um bloqueio ao
desenvolvimento da freguesia
e colocam em risco muitas
questões de segurança», perspectivando que «as obras se
iniciem até ao final deste ano».
«É uma obra estrutural e não
será uma simples repavimentação. Será um acesso digno e
marcará o desenvolvimento da
freguesia nos próximos 50
anos», concluiu a autarca.
Facilita toda a região
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, enalteceu a «ambição
colectiva» que permite «facilitar toda a região». Para o autarca, o contrato assinado
mostra que «a CIM Viseu Dão
Lafões defende objectivos comuns» e representa ainda a
«solidariedade» existente entre
os municípios. Francisco Carvalho, presidente da autarquia
de Penalva do Castelo, partilhou da ideia defendida por
João Azevedo e sublinhou «a
abertura da CIM para um projecto» que nasce da «comunhão de esforços».|
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“Acto histórico” permite
requalificar acesso a Germil
André Antunes Pereira
CIM Foi ontem assinado o contrato de delegação de competências entre a Comunidade
Intermunicipal (CIM) Viseu
Dão Lafões e as Câmaras Municipais de Mangualde e Penalva do Castelo, tendo em
vista a requalificação da Estrada Municipal (EM) 604, que
liga a Estrada Nacional 329-1 à
freguesia de Germil, no concelho de Penalva do Castelo.
Pela primeira vez desde a sua
criação, em 2007, a CIM Viseu
Dão Lafões recebe os poderes
legalmente necessários para
levar a cabo uma intervenção
há muito reivindicada pela população local e que agora será
uma realidade depois da sessão pública em que o protocolo foi celebrado, com presença de entidades locais e regionais.

Marlene Lopes, presidente
da Junta de Freguesia de Germil, vincou na intervenção inicial que a EM 604 é “o principal
acesso” à freguesia e admitiu
que “nos últimos anos a prioridade de intervenção foi mudando nas Câmaras” de Mangualde e Penalva do Castelo,
mas garantiu que, para o executivo da junta a intervenção
“sempre foi uma prioridade”.
“Ambição colectiva”
Segundo a autarca, as actuais
condições da EM 604 “representam um bloqueio ao desenvolvimento da freguesia e colocam em risco muitas questões de segurança”, perspectivando que “as obras se iniciem
até ao final deste ano”.
“É uma obra estrutural e não
será uma simples repavimentação. Será um acesso digno e
marcará o desenvolvimento da

freguesia nos próximos 50
anos”, concluiu a autarca.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, enalteceu a “ambição
colectiva”que permite “facilitar
toda a região”. Para o autarca,
o contrato assinado mostra
que “a CIM Viseu Dão Lafões
defende objectivos comuns” e
representa ainda a “solidariedade” existente entre os municípios.
Francisco Carvalho, presidente da autarquia de Penalva
do Castelo, partilhou da ideia
defendida por João Azevedo e
sublinhou “a abertura da CIM
para um projecto” que nasce
da “comunhão de esforços”. O
autarca defendeu que a obra é
“fundamental para a parte
Nascente do concelho”e anunciou ainda a abertura do processo para a “criação da Zona
Empresarial de Germil”. |
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“Acto histórico” permite
requalificar acesso a Germil
Intervenção Assinado primeiro contrato de delegação de competências da
CIM Viseu Dão Lafões com os municípios de Mangualde e Penalva do Castelo
ANDRÉ ANTUNES PEREIRA

André Antunes Pereira
Foi ontem assinado o contrato
de delegação de competências
entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões
e as Câmaras Municipais de
Mangualde e Penalva do Castelo, tendo em vista a requalificação da Estrada Municipal
(EM) 604, que liga a Estrada
Nacional 329-1 à freguesia de
Germil, no concelho de Penalva do Castelo.
Pela primeira vez desde a sua
criação, em 2007, a CIM Viseu
Dão Lafões recebe poderes
para levar a cabo uma intervenção há muito reivindicada
pela população e que agora
será uma realidade.
Marlene Lopes, presidente
da Junta de Freguesia de Germil, vincou que a EM 604 é “o
principal acesso” à freguesia e
admitiu que “nos últimos anos
as prioridades foram mudando nas Câmaras” de Mangualde e Penalva do Castelo,
garantindo que, para o executivo da junta, “sempre foi uma
prioridade”. Segundo a autarca,
as actuais condições da EM
604 “representam um bloqueio ao desenvolvimento e
colocam em risco a segurança”, perspectivando que “as
obras se iniciem até ao final

Sessão pública de assinatura do contrato decorreu ontem na sede da Junta de Freguesia de Germil

deste ano”. “É uma obra estrutural e não será uma simples
repavimentação. Será um
acesso digno e marcará o desenvolvimento da freguesia
nos próximos 50 anos”, concluiu.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, enalteceu a “ambição
colectiva”que permite “facilitar
toda a região”. Para o autarca,
o contrato assinado mostra
que “a CIM Viseu Dão Lafões
defende objectivos comuns” e
representa ainda a “solidariedade” existente entre os municípios.

Francisco Carvalho, presidente da autarquia de Penalva
do Castelo, partilhou da ideia
defendida por João Azevedo e
sublinhou “a abertura da CIM
para um projecto” que nasce
da “comunhão de esforços”.
O presidente defendeu que
a obra é “fundamental para a
parte Nascente do concelho” e
anunciou ainda a abertura do
processo para a “criação da
Zona Empresarial de Germil”.
“Fase adulta da CIM”
José Morgado, presidente da
CIM Viseu Dão Lafões, evidenciou o “acto histórico” e o “es-

pírito de coesão territorial” que
vão proporcionar a intervenção na EM 604. “Toda a região
vai ficar a ganhar, mas em concreto as pessoas, porque são
elas que sentem este problema”, assumiu, antes de realçar a actual “fase adulta da
CIM”, que lhe permite “não só
executar mas também ajudar
os municípios a ultrapassar dificuldades”.
José Morgado admitiu que
o processo traz várias vantagens para todas as partes,
desde logo porque “a obra é
boa e pode fazer-se com menos custos”. |
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ANDRÉ ANTUNES PEREIRA

Acordo “histórico” permite
requalificar acesso a Germil
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões assinou contrato de delegação de competência com as câmaras
de Mangualde e Penalva do Castelo Página 7
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Texto Irene Ferreira

DEZ MIL EUROS PARA PRIMEIRO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Em Mangualde, vencedores do OP são conhecidos em setembro

PELA PRIMEIRA VEZ,
O MUNICÍPIO APOSTA
NO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO.
O PERÍODO DE
APRESENTAÇÃO DE
SUGESTÕES DECORRE DE
13 DE FEVEREIRO A 14 DE
ABRIL

A

través do Orçamento Participativo (OP), o município
ma ng u a ldense pretende
reforçar o envolvimento dos cidadãos na dinâmica da governação do
concelho promovendo uma melhor
adequação das políticas municipais
Aquando da votação do Orçamento Municipa l para 2017, a
oposição (PSD-CDS) criticou o
valor atribuído para o primeiro

às necessidades dos munícipes. “É
a primeira vez que estamos a fazer
um Orçamento Participativo, mas
é no momento certo”, adianta João
Azevedo, presidente da Câmara
Mu nicipa l, que assu me que os
10 mil euros disponíveis é uma
verba inicial “não muito elevada”.
“É u m va lor que representa as
dificuldades que o concelho tem
passado, embora nos dias de hoje
esteja numa situação muito melhor
mas com grande rigor e responsabilidade”, sustenta o autarca.
Segundo João Azevedo, a verba
disponível “vai servir para avaliar
de forma responsável os resultados” desta primeira edição do OP.
Orçamento Participativo. “Ter
10 mil euros para um orçamento
participativo num total de quase
22 milhões de euros de orçamento,

“Depois dessa primeira avaliação,
se a câmara achar que o projeto
teve sucesso natura lmente que
estará disponível para reavaliar e
poder aumentar o valor destinado
aos projetos vencedores”, explica.
Os objetivos do OP passam por
melhorar a qualidade de vida no
concelho através do diálogo entre
a comunidade e os responsáveis
municipais e na procura de melhores soluções para os problemas.
Contribuir para uma educação
cívica e a aprofundar a transparência da atividade da autarquia são
outros fundamentos do Orçamento
Participativo de Mangualde. “Esta
iniciativa permite que as pessoas
possam sugerir projetos que depois
a Câmara pode executar”, conta
João Azevedo.
Inter venções f ísicas e estrutur a is , pequenos equ ipa mentos ,
serviços, programas ou eventos
ação socia l, cu ltura e eventos,
educação e juventude, desporto,
espaços públicos e jardins, trânsito
e mobilidade, proteção ambienta l, hig iene u rba na e t u r ismo,
c omé rc io e pr omo ç ã o e c onó m ic a são a s temát ic a s que devem envolver as ca ndidaturas.
As propostas devem ser apresentadas a partir de 13 de fevereiro até
14 de abril. Seguem- se as fases de
análise técnica, o período de reclamações, sendo que a fase de votação
decorre durante o mês de agosto.
O anúncio público dos projetos
vencedores acontece até 15 de
setembro.
é irrisório e é o não querer que as
pessoas participem na atividade
do próprio município”, explicou o
vereador Frederico Assunção.
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SONDAGENS “SEM DONO”

EXISTE SECRETISMO À
VOLTA DE QUEM É QUE
ESTÁ A PEDIR SONDAGENS
LOCAIS COM VISTA ÀS
PRÓXIMAS ELEIÇÕES
AUTÁRQUICAS. OS
PARTIDOS NÃO ASSUMEM
A “PATERNIDADE”,
MAS ELAS EXISTEM.
PERGUNTAS ENVOLVEM
ATUAÇÃO DOS
EXECUTIVOS E NOMES DE
CANDIDATOS

H

á sondagens que estão a ser
realizadas em vários municípios por causa das eleições
autárquicas, mas ninguém assume a
sua autoria. Por telefone ou porta a
porta, são várias as questões colocadas e que normalmente visam quais
os candidatos em que votariam, o
desempenho do executivo municipal e as freguesias.
Em Tondela e S. João da Pesqueira,
onde nos últimos dias os eleitores
foram questionados, os partidos políticos locais recusam ser os promotores e até há quem exija explicações
aos adversários.
Foram quatro as perguntas feitas
em Tondela. No cenário em que
António Dinis é o candidato pelo
CDS, José António Jesus (atua l
presidente da Câmara) pelo PSD
e Cílio Correia ou Paulo Albernaz
pelo PS foi perguntado ao eleitorado
em quem votaria. As outras questões foram sobre o preço da água
(Tondela é um dos concelhos onde a
água é das mais caras do país), se o

presidente da Junta de Freguesia de
Tondela/Nandufe se deveria ou não
recandidatar e ainda a comparação
entre o atual e o anterior executivo,
na altura liderado pelo social democrata Carlos Marta.
O PSD argumenta que não mandou
fazer qualquer tipo de estudo de
opinião e o PS recusa ser o autor da
sondagem.
Contactada pelo Jornal do Centro,
a empresa que está a fazer o estudo
de opinião em Tondela confirmou
a existência da sondagem a pedido
de “uma agência de comunicação
com quem celebrou um contrato de
confidencialidade”.
Dentro do partido socialista é avançado, no entanto, que as questões
só podem “vir do PSD que está à
rasca”.
“O PS já tem o seu candidato e
na altura certa será anunciado”,
refere Joaquim Santos, presidente
da Comissão Política Concelhia de
Tondela.
Por parte do PSD, é quase certa a recandidatura de José António Jesus,
embora a equipa que o acompanha
neste executivo venha a ser alterada.
Na lista a apresentar, poderá sair o
atual vice-presidente Miguel Rodrigues e ainda José Carlos Coimbra.
Poderá “subir” para número dois
Carla Antunes, recentemente eleita
presidente da Concelhia local.
Secretismo
Em S. João da Pesqueira, as sondagens já levaram o movimento
independente “Pela Nossa Terra”
a questionar o próprio executi-

vo. Aqu i, ni ng uém assu me ser
o promotor. “Há um secretismo
qualquer sobre quem está na base
das sondagens. Alguém contratou
uma suposta empresa para a fazer
e alguém vai ter de pagar”, reclama
um munícipe. No questionário, os
nomes que surgem como eventuais
candidatos são os de José Tulha
(atual presidente da Câmara), Vitor
Sobral e Jorge Rocha, no PSD, e
Manuel Natário, pelo movimento
independente.
“Ora isto não se traduz de nada bom
para o PSD porque dá a sensação
que há problemas dentro do partido”, assinala fonte social-democrata
que desvaloriza este tipo de recolha
de opinião por não haver rigor.
“Não há confidencialidade. As pessoas têm de se identificar. Algumas
são feitas pelo telefone outras em
cafés onde quem faz a sondagem
pergunta: ‘está contente com o presidente de Câmara? Está contente
com a Junta de Freguesia ? Qual é o
seu favorito à presidência?’”, refere.
Primárias e trocas de camisola
Faltam 10 meses para as eleições autárquicas e os partidos estão agora
numa fase de fechar listas e validar
candidatos. No distrito de Viseu, o
PSD apenas confirmou ainda Isaura
Pedro, em Nelas, Almeida Henriques, em Viseu, Rui Ladeira, em
Vouzela, e Jaime Alves, em Resende.
Os sociais-democratas dizem que já
têm “rostos” para os 24 municípios,
lembrando as orientações do Partido em recandidatar os presidentes
de câmara que ainda podem.
Do lado do PS, ainda não é conhecido oficialmente nenhum candidato,
embora haja candidaturas assumidas como a de João Azevedo em
Mangualde e Leonel Gouveia em
Santa Comba Dão. Em Lamego, o
candidato será Ângelo Moura que,
numa espécie de “primárias”, foi
o escolhido pela comissão política
concelhia.
Em Resende, fala-se na não recandidatura de António Borges
à Assembleia Municipal. O presidente da Federação Distrital do
PS e deputado na Assembleia da
República deverá deixar o concelho onde foi autarca. O PS deverá
também aqui perder a antiga vereadora Maria Dulce Pereira que
é apontada como a número três,
mas da lista que vai ser apresentada pelo PSD.
O CDS quer apresentar o maior
número de candidatos e mantém
a porta aberta para algumas das
coligações que tem com o PSD,
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P.7 ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Sondagens estão no terreno
mas ninguém as assume
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Mangualde aposta na coesão territorial
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Consciente da importância da cooperação entre municípios para o desenvolvimento das populações, a
Câmara Municipal de Mangualde assinou hoje, 12 de janeiro, um Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências com a Câmara Municipal de Penalva do Castelo e a Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões. Esta assinatura surge no âmbito da requalificação da Estrada
Municipal 604 que liga a Estrada Nacional 309-1 à freguesia de Germil, no concelho de Penalva do
Castelo.
Na cerimónia, que se realizou na sede da Junta de Freguesia de Germil, marcaram presença o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Câmara Municipal de
Penalva de Castelo, Francisco Carvalho, e o Presidente do Conselho Intermunicipal Viseu Dão Lafões,
José Morgado Ribeiro.
Para João Azevedo este é o primeiro sinal da coesão territorial, tratando-se do primeiro momento em
que a comunidade intermunicipal dá um sinal de que efetivamente vivemos numa região, numa
comunidade que tem objetivos comuns, que é o desenvolvimento deste território para que possamos
criar condições competitivas para que as pessoas possam ficar cá e que tenham esperança naquilo que
é o emprego, a coesão territorial, a oferta de serviços e a comunidade .
É com base neste conceito que o autarca relembra que foi assim que surgiu o projeto desta estrada
que agora vai ser trabalhada pela comunidade intermunicipal. Vai ser organizado o seu projeto
administrativo para que depois possamos ter, nos próximos meses, uma estrada que seja digna para
todo este território e não só para Germil . Enaltecendo que esta obra não vai facilitar os 99% dos
utilizadores, vai facilitar uma região .
Neste sentido, "através da cooperação entre municípios, surgirão outros projetos conjuntos que
permitirão o desenvolvimento dos produtos locais", defendeu o autarca.
Na sua intervenção, o edil mangualdense deixa ainda a promessa de que vamos ter nos próximos
meses projetos para o desenvolvimento dos produtos endógenos dos concelhos de Mangualde,
Penalva, Nelas e outros aqui à volta . A comunidade intermunicipal vai ter aqui um papel decisivo
naquilo que é o desenvolvimento do território das áreas de desenvolvimento económico.
Portanto, se trabalharmos em conjunto e se tivermos a ideia do que queremos para os nossos
concelhos, certamente teremos nos próximos anos uma região mais forte, uma comunidade mais forte
e concelhos mais fortes concluiu.
Inserido em 13, Janeiro - 2017
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Juros de mora de impostos municipais financiam apoio social
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Os municípios que vão receber os juros de mora de impostos retidos pela administração tributária vão
aproveitar o dinheiro para dar cumprimento aos planos de atividades e colocá-lo ao serviço de uma ou
outra iniciativa que não estava prevista ou outras que podem sair reforçadas. Os apoios sociais são,
na maioria, o destino final do dinheiro, mas há quem o aproveite para novas iniciativas.
É o caso de Cinfães. Neste município, os 24 mil euros que vão para os cofres da autarquia irão ajudar
ao lançamento do primeiro orçamento participativo. Noutras autarquias as verbas são tão baixas que,
de acordo com os presidentes de câmara, apenas servirão para uma ou outra despesa corrente. Em
Vouzela, por exemplo, os pouco mais de sete mil euros servirão para "fazer alguma obra necessária".
Em Mangualde, segundo o presidente João Azevedo, o valor, pouco mais de 32 mil euros, vai reforçar
o orçamento municipal. "Não é para nenhuma obra específica", disse (.)
Leia esta reportagem na íntegra na edição nº 770 d0 Jornal do Centro.
Inserido em 14, Janeiro - 2017
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Mangualde aposta na coesão territorial tornando-se mais forte e competitivo
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Mangualde aposta na coesão territorial tornando-se mais forte e competitivo
Posted by: Antonio Pacheco
14 de Janeiro de 2017
94 Views
Consciente da importância da cooperação entre municípios para o desenvolvimento das populações, A
Câmara Municipal de Mangualde assinou nesta quinta-feira, 12 de janeiro, um Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências com a Câmara Municipal de Penalva do Castelo e a
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. Esta assinatura surge no âmbito da requalificação da
Estrada Municipal 604 que liga a Estrada Nacional 309-1 à freguesia de Germil, no concelho de
Penalva do Castelo. Na cerimónia, que se realizou na sede da Junta de Freguesia de Germil, marcaram
presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Câmara
Municipal de Penalva de Castelo, Francisco Carvalho, e o Presidente do Conselho Intermunicipal Viseu
Dão Lafões, José Morgado Ribeiro.
Para João Azevedo este é o primeiro sinal da coesão territorial, tratando-se do primeiro momento em
que a comunidade intermunicipal dá um sinal de que efetivamente vivemos numa região, numa
comunidade que tem objetivos comuns, que é o desenvolvimento deste território para que possamos
criar condições competitivas para que as pessoas possam ficar cá e que tenham esperança naquilo que
é o emprego, a coesão territorial, a oferta de serviços e a comunidade . Reforçando, nós temos que
passar das palavras aos atos. Não podemos andar em vários fóruns de discussão, em vários
momentos de intervenção a falar sobre a intermunicipalidade e só falarmos dela, mas não atuarmos.
Só com a junção de ideias e com o esforço coletivo se consegue um território mais forte e mais
competitivo .
É com base neste conceito que o autarca relembra que foi assim que surgiu o projeto desta estrada
que agora vai ser trabalhada pela comunidade intermunicipal. Vai ser organizado o seu projeto
administrativo para que depois possamos ter, nos próximos meses, uma estrada que seja digna para
todo este território e não só para Germil . Enaltecendo que esta obra não vai facilitar os 99% dos
utilizadores, vai facilitar uma região . Neste sentido, através da cooperação entre municípios, surgirão
outros projetos conjuntos que permitirão o desenvolvimento dos produtos locais. A relação entre
Penalva do Castelo e Mangualde não passa só pela estrada de Germil. Passa por muito trabalho
conjunto de ambos, de solidariedade, de esforços coletivos, de trabalho conjunto, de projetos em
conjunto. Foi assim a história, é assim a história que vai ficar para o futuro, é assim a história que
marcamos esta noite .
Na sua intervenção, o edil mangualdense deixa ainda a promessa de que vamos ter nos próximos
meses projetos para o desenvolvimento dos produtos endógenos dos concelhos de Mangualde,
Penalva, Nelas e outros aqui à volta . A comunidade intermunicipal vai ter aqui um papel decisivo
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naquilo que é o desenvolvimento do território das áreas de desenvolvimento económico. Portanto, se
trabalharmos em conjunto e se tivermos a ideia do que queremos para os nossos concelhos,
certamente teremos nos próximos anos uma região mais forte, uma comunidade mais forte e
concelhos mais fortes concluiu.
Por:Mun.Mangualde
14 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Acesso a Germil, Penalva do Castelo, vai finalmente ser requalificado
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Acesso a Germil, Penalva do Castelo, vai finalmente ser requalificado
2017-01-15
A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, a Câmara Municipal de Mangualde e a Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões assinaram no dia 12 janeiro um contrato interadministrativo de
delegação de competências que visa a requalificação da Estrada Municipal 604 que liga a Estrada
Nacional 309-1, no concelho de Mangualde, à freguesia de Germil, no concelho de Penalva do Castelo.
Este contrato foi assinado na Junta de Freguesia de Germil onde se deslocaram os presidentes da três
instituições envolvidas, respetivamente, Francisco Carvalho, João Azevedo e José Morgado Ribeiro e
revela, segundo os autarcas envolvidos, a consciência da importância da cooperação entre os
municípios para o desenvolvimento dos territórios e a que assistiram igualmente os autarcas locais,
nomeadamente a presidente da Junta de Freguesia de Germil, Marlene Lopes e o presidente da Junta
de Mangualde, Bernardino Azevedo.
Este acesso a Germil que estava na agenda há vários vê agora a resolução a ser assumida em
contrato o que virá a traduzir-se numa objetiva melhoria no acesso de veículos ligeiros e pesados a
esta freguesia do concelho de Penalva do Castelo.
2017-01-15
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MangualdE apresenta aos mais
novos uma forma diferente
de comer Fruta
De formo o sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruto. o Câmara Municipól de
Mongualde vai levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking".
Assim. nos dias .16.17, 30, 31 cie Janeiro e 13 de Fevereiro. entre as 10110E1 e as 11h30, uma forma diferente de
comer fruta vai ser dinamizada pelo Chef Nuno Fonte
e pela Sub-Chef Inês Beja. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
A actividade insere-se no âmbito dos medidas de
acompanhamento do Regime de Fruta Escolar e contemplo os 603 alunos da 1» ciclo do ensino Básico do
concelho de Mangualde. Este regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos
hortícolas transformodos, bananas e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.

Página 77

A78

Dez mil euros para primeiro Orçamento Participativo em Mangualde
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Através do Orçamento Participativo (OP), o município mangualdense pretende reforçar o envolvimento
dos cidadãos na dinâmica da governação do concelho promovendo uma melhor adequação das
políticas municipais às necessidades dos munícipes. "É a primeira vez que estamos a fazer um
Orçamento Participativo, mas é no momento certo", adianta João Azevedo, presidente da Câmara
Municipal, que assume que os 10 mil euros disponíveis é uma verba inicial "não muito elevada".
"É um valor que representa as dificuldades que o concelho tem passado, embora nos dias de hoje
esteja numa situação muito melhor mas com grande rigor e responsabilidade", sustenta o autarca.
Segundo João Azevedo, a verba disponível "vai servir para avaliar de forma responsável os resultados"
desta primeira edição do OP.
"Depois dessa primeira avaliação, se a câmara achar que o projeto teve sucesso naturalmente que
estará disponível para reavaliar e poder aumentar o valor destinado aos projetos vencedores", explica.
Os objetivos do OP passam por melhorar a qualidade de vida no concelho através do diálogo entre a
comunidade e os responsáveis municipais e na procura de melhores soluções para os problemas.
Contribuir para uma educação cívica e a aprofundar a transparência da atividade da autarquia são
outros fundamentos do Orçamento Participativo de Mangualde. "Esta iniciativa permite que as pessoas
possam sugerir projetos que depois a Câmara pode executar", conta João Azevedo.
Intervenções físicas e estruturais, pequenos equipamentos, serviços, programas ou eventos ação
social, cultura e eventos, educação e juventude, desporto, espaços públicos e jardins, trânsito e
mobilidade, proteção ambiental, higiene urbana e turismo, comércio e promoção económica são as
temáticas que devem envolver as candidaturas. As propostas devem ser apresentadas a partir de 13
de fevereiro até 14 de abril.
Seguem- se as fases de análise técnica, o período de reclamações, sendo que a fase de votação
decorre durante o mês de agosto. O anúncio público dos projetos vencedores acontece até 15 de
setembro.
Inserido em 15, Janeiro - 2017
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Mangualde vai receber José Cid
Posted by: Antonio Pacheco
15 de Janeiro de 2017
45 Views
José Cid estará em Mangualde no próximo dia 24 de fevereiro para um concerto agendado para as
21h00 no auditório do Complexo Paroquial.
A aquisição dos bilhetes deverá ser efetuada nos locais habituais: Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, Papelaria Adrião, AMA e Relógio Velho. De 23 de janeiro a 15 de fevereiro o preço do bilhete é
de 10,00EUR e a partir de 16 de fevereiro é de 12,00EUR.
Mais informações em www.cmmangualde.pt
Por:Mun.Mangualde
15 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Mangualde é o município mais exportador da região
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14 dos 24 concelhos que compõem o distrito de Viseu aumentaram o valor das suas exportações entre
2014 e 2015. Os números são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que Mangualde é o
município mais exportador da região, atingindo um valor de mais de 377 milhões de euros, apesar do
decréscimo de 8% face ao ano anterior.
O maior crescimento percentual foi registado em Armamar e Resende. O primeiro viu o valor das suas
exportações crescer de 387 mil euros para 1,5 milhões de euros. Resende aumentou de 1,3 milhões
para 2,2 milhões de euros.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde é o município
mais exportador da região
Economia O maior crescimento percentual foi registado em Armamar
e Resende, que viram as suas exportações aumentar 228% e 197%
ARQUIVO / PRESSCENTRO.PT

Joana Martins
14 dos 24 concelhos que compõem o distrito de Viseu aumentaram o valor das suas exportações entre 2014 e 2015. Os
números são do Instituto Nacional de Estatística e mostram
que Mangualde é o município
mais exportador da região,
atingindo um valor de mais de
377 milhões de euros, apesar
do decréscimo de 8% face ao
ano anterior.
O maior crescimento percentual foi registado em Armamar
e Resende. O primeiro viu o valor das suas exportações crescer de 387 mil euros para 1,5
milhões de euros. Resende aumentou de 1,3 milhões para 2,2
milhões de euros.
Do lado dos concelhos onde
o valor das exportações diminuiu estão dez municípios do
distrito de Viseu. Aquele que viu
a sua performance decrescer
de forma mais acentuada foi
Cinfães, que exportava em 2015
cerca de 40 mil euros, face aos

Fábrica da PSA em Mangualde é a maior empresa do distrito de Viseu

62 mil que registou em 2014 e
aos 108 mil euros que registava
em 2013. Cinfães é, por isso, o
município menos exportador
do distrito, lado a lado com Vila
Nova de Paiva, que caiu 37,1%
face a 2014, e Penedono, onde
o decréscimo foi de 10%
Criação de emprego
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Man-

gualde, revela-se satisfeito com
a posição de liderança do município. Não obstante o peso da
PSA Peugeot Citroën, o autarca
lembra que o valor também se
deve a outras empresas do
concelho e é um “sinal de
alento para o futuro”. Para João
Azevedo os próximos tempos
deixam antever um aumento
do valor das exportações, face
às duas empresas espanholas

que se irão instalar em Mangualde e que começam a construir as suas instalações naquela cidade nos próximos
dias.
O presidente do município
destaca, por isso, o crescimento
económico do concelho e consequente criação de empregos,
não só para os cidadãos de
Mangualde, mas também para
a população de toda a região. |

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

2013

2014

2015

Variação

464
49.201
4.037
108
12.927
410.306
4.383
70.933
116.700
139.078
799
895
767
12.194
3.982
6.196
9.452
6.831
502
1.696
344.354
817
79.730
21.199

387
49.120
5.041
62
13.981
390.724
4.055
71.164
159.409
89.036
1.400
703
1.352
12.079
4.903
6.911
8.367
11.014
1.781
3.950
362.262
705
89.088
25.125

1.524
55.675
6.629
40
19.022
377.147
4.940
54.206
168.431
95.634
1.097
798
2.283
13,221
5.571
6.731
7.622
10.869
1.036
3.531
340.998
514
82.382
16.534

228,2%
13,2%
62,2%
-62,1%
47,1%
-8,1%
12,7%
-23,6%
44,3%
-31,2%
37,3%
-10,9%
197,7%
8,4%
39,9%
8,6%
-19,4%
58,1%
106,2%
108,2%
-1%
-37,1%
3,3%
-22%

Valores em milhares de euros

+
↑

Exportador
(Mangualde)

Exportador
(Cinfães)

Maior subida %
(Armamar)

↓

Maior descida %
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE
É O QUE MAIS EXPORTA
Concelho lidera no distrito de Viseu com um valor máximo de mais de 377 milhões de euros.
Mas os municípios que mais cresceram em termos percentuais foram Armamar e Resende Página 2
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Município de Mangualde apoia juntas de freguesia com 900.000 euros
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Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas. O
objetivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através da
assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017.
Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil mangualdense, João Azevedo, e os
vários Presidentes de Junta do concelho. Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos
com as juntas de freguesia representa a continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o
poder autárquico no concelho.
" O autarca afirma "queremos continuar a ir de encontro às necessidades das populações
descentralizando competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências para
que o serviço público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia permitindo às entidades da administração pública uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e
fundamentalmente na concretização de serviços e ações de proximidade nos domínios dos interesses
da populações e comunidades locais.
Inserido em 16, Janeiro - 2017
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CONCERTO DIA 24 DE FEVEREIRO, 21H00, COMPLEXO PAROQUIAL
José Cid estará em Mangualde no próximo dia 24 de fevereiro para um concerto agendado para as
21h00 no auditório do Complexo Paroquial.
A aquisição dos bilhetes deverá ser efetuada nos locais habituais: Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, Papelaria Adrião, AMA e Relógio Velho. De 23 de janeiro a 15 de fevereiro o preço do bilhete é
de 10,00EUR e a partir de 16 de fevereiro é de 12,00EUR.
Mais informações em www.cmmangualde.pt
Sofia Monteiro
Rua Direita
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CM Mangualde em cooperação plena com as Juntas de Freguesia
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EM 2017 VÃO SER DISPONIBILIZADOS CERCA DE 900 MIL EUROS ÀS JUNTAS DO CONCELHO
Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas. O
objetivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através da
assinatura de contratos inter administrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil
mangualdense, João Azevedo, e os vários Presidentes de Junta do concelho.
Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a
continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho." O autarca
afirma "queremos continuar a ir de encontro às necessidades das populações descentralizando
competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências para que o serviço
público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia permitindo às entidades da administração pública uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e
fundamentalmente na concretização de serviços e ações de proximidade nos domínios dos interesses
da populações e comunidades locais.
Sofia Monteiro
Rua Direita
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Mangualde - Refrigerantes Condestável
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Mangualde, o nosso património!
REFRIGERANTES CONDESTÁVEL.
PATRIMÓNIO MANGUALDENSE CONTINUA A SER LEMBRADO
A campanha Mangualde, o nosso património! continua em 2017 e neste arranque tem os
Refrigerantes Condestável. de Abrunhosa do Mato como campanha de janeiro. A iniciativa da Câmara
Municipal de Mangualde tem como objetivo continuar a aproximar a população do património
mangualdense, dando a conhecer o vasto património do concelho.
REFRIGERANTES CONDESTÁVEL.Abrunhosa do Mato
No rés-do-chão de um edifício, actualmente de habitação, na zona do Castelo, em Abrunhosa do Mato,
esteve instalada, entre os anos de 1954 e 1990, a fábrica de Refrigerantes Condestável. A empresa foi
fundada pela Sociedade Irmãos Abrantes. Em Fevereiro de 1971, é adquirida por Cândido Fernandes e
Arlindo Correia e em Junho encontra-se na posse plena do primeiro, não perdendo, até à sua extinção,
a configuração organizacional de empresa familiar.
Dotada de uma linha semi-automática de engarrafamento e auto-suficiente no abastecimento de água,
produziu pirolitos e laranjadas distribuídos em pequenas garrafas de vidro pirogravadas e também em
garrafas com rótulos de papel. O fabrico de gasosa e de laranjada, fornecidos em garrafas de 1L, teve
início naquele ano de 1971. Com mercado à escala local e regional, expandiu com agentes em Celorico
da Beira, Tábua, Coimbra e Vila Nova de Foz Côa.
Lançada numa época favorável à industrialização de Portugal, devido ao lançamento do I Plano de
Fomento (1953-1958) do Estado Novo, e defendida da concorrência externa pelas políticas
económicas protecionistas daquele regime político, a fábrica encerra em 1990, em plena liberalização
da concorrência e do mercado, pela adesão de Portugal à CEE.
É de realçar o facto de a imagem publicitária - o Santo Condestável D. Nuno Álvares Pereira - e o
nome da marca remeterem para o imaginário do nacionalismo conservador português. Sob o lema "Se
quer ser saudável, beba Refrigerantes Condestável", durante cerca de 36 anos, a fábrica de
Refrigerantes Condestável constituiu-se no mais icónico marco industrial de Abrunhosa do Mato,
integrando os inícios do processo de industrialização que no território concelhio se verificava sobretudo
em Mangualde.
António Tavares
Gestão e Programação do Património Cultural - CMM
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
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monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos três anos. Deixamos
de seguida apenas alguns exemplos. Em maio último destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro
de Baixo e de Cima e Picota: tecnologia antiga, no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova
de Espinho, em agosto Paredes que falam da História, em setembro o Santo António dos Cabaços. As
últimas campanhas contemplaram a Arquitectura modernista em Mangualde, Tribunal de Mangualde e
Português Suave.
Sofia Monteiro
Rua Direita
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5 candidaturas 5 milhões de financiamentos para Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Via Rápida Online

Data Publicação:

16-01-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=96775a35

Janeiro 16, 2017 | Economia
A autarquia de Mangualde já obteve, até aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261 euros. O programa operacional abrange
um conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha
visto aprovada a futura ETAR, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como a candidatura à
Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de Abastecimento de Água e
de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200 mil euros.
No final do mês de novembro a Autarquia mangualdense viu aprovada nova candidatura no valor
aproximado de 800 mil euros para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento
de Água no Município de Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas no valor de 750
mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem dos 3 Fluxos (3F)
Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo, Formiga, Vale de
Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
João Azevedo afirma ainda que as candidaturas "não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma
outra candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros".
"O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer", sublinha o edil mangualdense.
janeiro 16, 2017 |
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Câmara de Mangualde delega competências às Freguesias no valor de 900 mil euros
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Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas.
O objetivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através
da assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil
mangualdense, João Azevedo, e os vários Presidentes de Junta do concelho.
Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a
continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho." O autarca
afirma"queremos continuar a ir de encontro às necessidades das populações descentralizando
competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências para que o serviço
público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia permitindo às entidades da administração pública uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e
fundamentalmente na concretização de serviços e ações de proximidade nos domínios dos interesses
da populações e comunidades locais.
Fonte : CM de Mangualde
17 Janeiro, 2017
José Silva
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Marca de refrigerantes faz parte
do património de Mangualde
CAMPANHA A campanha
'Mangualde, o nosso património!' continua este ano e o primeiro elemento a ser promovido é a marca de 'Refrigerantes Condestável', de Abrunhosa do Mato. A iniciativa da
Câmara Municipal de Mangualde tem como objectivo
continuar a aproximar a po-

pulação do património mangualdense, dando a conhecer
o vasto património do concelho.
No rés-do-chão de um edifício, actualmente de habitação, na zona do Castelo, em
Abrunhosa do Mato, esteve
instalada, entre os anos de
1954 e 1990, a fábrica de Re-

frigerantes Condestável. A empresa foi fundada pela Sociedade Irmãos Abrantes. Em Fevereiro de 1971, é adquirida por
Cândido Fernandes e Arlindo
Correia e em Junho encontrase na posse plena do primeiro,
não perdendo, até à sua extinção, a configuração organizacional de empresa familiar. |
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Diretor da Citroën Mangualde vai trabalhar na Secretaria de Estado da Indústria
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Elísio Oliveira, diretor financeiro da fábrica da Citroën, em Mangualde, foi nomeado assessor do
Secretário de Estado da Indústria. Segundo o executivo, Elísio Oliveira vai participar na definição da
estratégia governamental para a indústria nomeadamente no programa "I 4.0".
Elísio Oliveira que agora vai para Lisboa, tem sido apontado para número dois da lista que o PS vai
apresentar para concorrer à Câmara de Mangualde, nas próximas eleições autárquicas, na
recandidatura de João Azevedo, atual presidente, ao terceiro e último mandato.
Inserido em 17, Janeiro - 2017
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Cooperação do Município de Mangualde e Juntas de Freguesia mantém-se
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Cooperação do Município de Mangualde e Juntas de Freguesia mantém-se
Posted by: Antonio Pacheco
17 de Janeiro de 2017
68 Views
Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas. O
objetivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através da
assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil
mangualdense, João Azevedo, e os vários Presidentes de Junta do concelho.
Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a
continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho." O autarca
afirma "queremos continuar a ir de encontro às necessidades das populações descentralizando
competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências para que o serviço
público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia permitindo às entidades da administração pública uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e
fundamentalmente na concretização de serviços e ações de proximidade nos domínios dos interesses
da populações e comunidades locais.
Por:Mun.Mangualde
17 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Câmara de Mangualde disponibiliza recursos da autarquia às juntas de freguesia
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Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas. O
objectivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através
da assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil
mangualdense, João Azevedo, e os vários Presidentes de Junta do concelho.
Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a
continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho." O autarca
afirma "queremos continuar a ir de encontro às necessidades das populações descentralizando
competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências para que o serviço
público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia permitindo às entidades da administração pública uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e
fundamentalmente na concretização de serviços e acções de proximidade nos domínios dos interesses
da populações e comunidades locais.
17 Janeiro, 2017 |Autor:
ViseuMais
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AllEINPOM

doai a Universidade Sénior. Destina-se a
todas as pessoas com 55 ou mais anos.
A Câmara é a entidade promotora.

As aulas da Universidade Sénior têm
lugar na B►blioteca Municipal, no Centro Cultural Gil Vicente e noutros equipamentos municipais.

MÚSICA. A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde protagonizaram o Concerto de Ano
Novo, em Mangualde.

A iniciativa foi promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de Viseu, Dr.
Azeredo Perdigâo.

DÁDIVAS. No âmbito do seu programa

Esta ação de recolha de sangue decorre no Hospital Distrital de Santarém,
em unidade móvel.no seguinte horário:
14h30 és 19h30.

SENIORES. Está a funcionar no Sar-

de atividades, o Grupo de Dadores de
Sangue de Pernes organiza nesta sexta-feira, dia 20, mais uma recolha.
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Juntas recebem
900 mil euros em
apoios da autarquia
Mangualde Contratos de delegação de competências
foram assinados no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Documentos foram assinados no Salão Nobre dos Paços do Concelho

A Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar, durante este ano, cerca de 900
mil euros em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de
freguesia para o exercício das
competências delegadas, bem
como para o exercício das próprias competências das juntas.
O objectivo é, segundo a autarquia, continuar a promover
a proximidade entre a autarquia e as juntas de freguesia.
Nesse sentido, foram assinados contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de cola-

boração. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil mangualdense,
João Azevedo, e os vários presidentes de junta.
Para João Azevedo, “a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a continuidade
de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho”. O autarca
afirma que o objectivo é “continuar a ir de encontro às necessidades das populações,
descentralizando competências e apoiando as juntas de
freguesia nas suas próprias

competências para que o serviço público traga melhor qualidade de vida às populações”.
Os documentos visam regular as relações jurídicas de
coordenação colaboração entre a autarquia e as juntas de
freguesia, permitindo às entidades da administração pública uma maior flexibilidade
e capacidade de adaptação aos
novos desafios, exigências da
gestão autárquica e fundamentalmente na concretização
de serviços e acções de proximidade nos domínios dos interesses da populações e comunidades locais. |
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Apoios no valor de
900 mil euros para
juntas de freguesia
Mangualde | P8
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Juntas recebem 900 mil euros em apoios da autarquia
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A Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar, durante este ano, cerca de 900 mil euros em
recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício das
competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas.
O objectivo é, segundo a autarquia, continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as juntas
de freguesia. Nesse sentido, foram assinados contratos interadministrativos de delegação de
competências e protocolos de colaboração. Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o
edil mangualdense, João Azevedo, e os vários presidentes de junta.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Nesta ressaca natalícia e no início do Ano Novo acaba a Câmara Municipal de Mangualde de publicar
mais uma revista, "ATUAL", que na perspectiva da JSD não passa de um requentado opúsculo de
agitação e propaganda do nosso Município. Folheando tal revista , ela mais parece um relatório de
ativ(a)idades cheio de de ilustrações e fotografias propagandísticas. Na verdade, e ao contrário do que
se costuma dizer, "Ano Novo, vida nova", para a JSD seria melhor alterar para Ano Novo vida velha.
No fundo, esta revista acaba por ser mais do mesmo: pequenos eventos a que se dá uma atenção
desmesurada, a omnipresença do presidente da Câmara, referência a actividades levadas a cabo por
entidades particulares com escassa ou nula intervenção da Câmara, obras inauguradas da
competência do Governo, festas, festinhas e festarolas, enfim , "peanuts", ou seja, nada de novo.
E lá vem outra vez a famosa dívida. Esta Câmara anda há quase oito anos obcecada com a dívida,
como se os mangualdenses ligassem alguma importância à dívida. O que estes continuam à espera é
de obras. E onde estão elas? Nem uma para amostra, Em oito anos de mandato este Presidente não
tem uma única obra estruturante para apresentar. Triste Balanço! Apenas beijos, abraços, afectos,
almoços, merendas e jantares, enquanto as nossas aldeias jazem abandonadas. A JSD gostaria de
perguntar ao Presidente da Autarquia por que não seguiu as recomendações do seu ex-chefe político,
José Sócrates, para quem as dívidas não eram para se pagas.
Enfim, Mangualde merecia mais e melhor. Quase oito anos de mandato e o balanço é negativo : uma
mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma.
Por último, afinal ,Mangualde não é nenhum oásis como tentam vender o nosso Concelho. Na
verdade que tem a dizer o Sr. Presidente da Câmara acerca dos últimos dados recebidos
relativamente às exportações entre 2013 e 2015 concelho a concelho. Mangualde fica a perder no
confronto com os Municípios vizinhos. Em Mangualde elas baixaram 8,1% ao contrário de Penalva do
Castelo que aumentaram 37,3%, Nelas com mais 44,3%, Gouveia, com mais 263,6% e Viseu com
mais 3,3%.
Não acha que já é altura de começar a fazer obra, Sr. Presidente?
Luís Amaral
Presidente JSD Mangualde
18 de Janeiro de 2017
Rosto
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Município de Mangualde disponibiliza cerca de 900 mil euros para juntas de freguesia
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Qui, 19 de Janeiro de 2017 12:36
Município de Mangualde disponibiliza cerca de 900 mil euros para juntas de freguesia
Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar cerca de 900 mil euros
em recursos financeiros, patrimoniais e humanos da autarquia às juntas de freguesia para o exercício
das competências delegadas, bem como para o exercício das próprias competências das juntas.
O objectivo é continuar a promover a proximidade entre a autarquia e as Juntas de Freguesia, através
da assinatura de contratos interadministrativos de delegação de competências e protocolos de
colaboração para o ano de 2017.
Na assinatura dos referidos contratos marcou presença o edil mangualdense, João Azevedo, e os
vários presidentes de junta do concelho.
Para João Azevedo "a assinatura dos contratos e protocolos com as juntas de freguesia representa a
continuidade de um trabalho de grande proximidade entre o poder autárquico no concelho".
O autarca afirma que a autarquia quer "continuar a ir de encontro às necessidades das populações,
descentralizando competências e apoiando as juntas de freguesia nas suas próprias competências,
para que o serviço público traga melhor qualidade de vida às populações."
Os documentos agora outorgados visam regular as relações jurídicas de coordenação e colaboração
entre a autarquia e as juntas de freguesia, permitindo às entidades da administração pública, uma
maior flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos desafios, exigências da gestão autárquica e,
fundamentalmente, na concretização de serviços e acções de proximidade nos domínios dos interesses
das populações e comunidades locais.
Próximo
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Kids Cooking, em Mangualde: uma forma diferente de comer fruta, dirigida aos alunos do 1º ciclo
2017-01-19
A iniciativa "Kids Cooking", uma forma diferente de comer fruta, dinamizada pelo Chef Nuno Fonte e
pela SubChef Inês Beja, contou com a presença de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Mangualde.
A atividade, dirigida aos alunos do 1º ciclo, é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com o
objetivo de sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta.
Nas duas primeiras sessões, que se realizaram nos dias 16 e 17 de janeiro, foi confecionada uma sopa
de frutas e um hambúrguer de fruta com a ajuda dos alunos das escolas de Santiago de Cassurrães,
Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, Centro Escolar - ACO (1.ºA e 1.º B), Gomes Eanes de Azurara
(2.º F), Moimenta de Maceira Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Fagilde e Centro Escolar - ACO (1.º C e 1.º
D). Nestes dias, duas centenas e meia de alunos do 1.º ciclo tiveram a oportunidade de experienciar
formas saudáveis e divertidas de consumir fruta. No final de cada sessão foi entregue a cada
participante um certificado de presença e a receita da sopa de frutas.
A ação continua nos dias 30, 31 de janeiro e 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves e insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de
Fruta Escolar e contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este
regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados,
bananas e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
2017-01-19
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Cidade berço do 2CV
vai geminar-se com Mangualde
	A ideia de uma geminação
entre estas duas cidades – Mangualde e Lempdes (França)
- surgiu de uma iniciativa dos
clubes de 2CV das duas cidades,
o Club des Amis de La 2CV de
Lempdes e o Club 2CV de Mangualde, que fizeram a proposta
às respetivas autarquias.
	No âmbito desse projeto de
geminação entre Mangualde e
Lempdes, esteve recentemente
em Mangualde uma delegação
de Lempdes para um encontro
de dois dias com o concelho,
que ditou as principais linhas
do projeto de geminação. “Estabeleceram-se as bases da futura
geminação e o agendamento de
uma visita dos representantes
de Mangualde a Lempdes ainda no decorrer deste ano, e as
cerimónias de geminação que
irão decorrer nas duas cidades
em 2018”, avançou o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo.
A delegação era composta pelo
presidente da Câmara de Lempdes, Henri Gisselbrecht, pela
vereadora Danielle Misic, por
dois representantes do Club
des Amis de la 2CV, Jean-Luc e
Françoise Chetcuti e dois representantes da futura Associação
de Geminação, Philipe e Manuel Martins que são emigrantes portugueses residentes em
Lempdes.

A implantação da Rotunda 2CV à entrada de cidade
comprovam relação de décadas

História das
duas cidades
ligadas ao
emblemático Citröen
	Lempdes é considerada a
“cidade berço” do 2CV. O criador do carro residia naquela cidade, sendo que a sua casa abriga agora os Paços do Concelho.
Pierre Boulanger, engenheiro
de formação tinha assumido a
direção da Citroën a pedido da
Michelin que era proprietária
da marca.
	O seu projeto sempre fora
conceber um carro que fosse
barato e económico para que
um maior numero de franceses
pudessem aceder ao prazer de
se deslocarem em automóvel.

	A Segunda Guerra Mundial
veio interromper este projeto
que só se concretizaria em 1948
com a apresentação do 2CV no
Salão Automóvel de Paris em
Outubro desse ano.
Pierre Boulanger faleceu
num acidente de carro em 1950,
encontrando-se o seu corpo sepultado em Lempdes.
	Mangualde ficou associada à
Citroën, e ao 2CV em partícula,
pelo facto de ter sido produzido
o último exemplar desse modelo na fábrica da Citroën, em 27
de julho de 1990.
	A implantação da Rotunda
2CV à entrada de cidade e a
colocação de um pequeno monumento junto da fábrica lembram hoje este facto.
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CIM Viseu Dão Lafões
oficializa primeira obra intermunicipal
	As Câmaras Municipais de
Mangualde e de Penalva do
Castelo assinaram na semana
passada com a Comunidade
Intermunicipal (CIM) Viseu
Dão Lafões com contrato de delegação de competências. Esta
assinatura vai permitir a requalificação da Estrada Municipal
604, que liga a Estrada Nacional
329-1 à freguesia de Germil, no
concelho de Penalva do Castelo.
	Tratou-se do primeiro ato de
delegação de competências da
CIM Dão Lafões, em que recebe
poderes para levar a cabo uma
intervenção há muito reivindicada pela população. A prazo,
o acordo vai traduzir-se numa
melhoria no acesso de veículos
ligeiros e pesados àquela freguesia do concelho de Penalva

do Castelo.
	Na cerimónia, que se realizou na sede da junta de Freguesia de Germil, marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João

Azevedo, o presidente da Câmara Municipal de Penalva de
Castelo, Francisco Carvalho, e
o presidente do Conselho Intermunicipal Viseu Dão Lafões,
José Morgado Ribeiro.

REQUALIFICAÇÃO MELHORA LIGAÇÃO A GERMIL
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"Kids Cooking" arrancou em Mangualde
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"Kids Cooking" arrancou em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Janeiro de 2017
21 Views
No arranque da iniciativa "Kids Cooking", onde uma forma diferente de comer fruta foi dinamizada
pelo Chef Nuno Fonte e pela SubChef Inês Beja, o edil mangualdense, João Azevedo, marcou
presença.
A atividade, dirigida aos alunos do 1º ciclo, é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com o
objetivo de sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta.
Nas duas primeiras sessões, que se realizaram nos dias 16 e 17 de janeiro, foi confecionada uma sopa
de frutas e um hambúrguer de fruta com a ajuda dos alunos das escolas de Santiago de Cassurrães,
Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, Centro Escolar - ACO (1.ºA e 1.º B), Gomes Eanes de Azurara
(2.º F), Moimenta de Maceira Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Fagilde e Centro Escolar - ACO (1.º C e 1.º
D). Nestes dias, duas centenas e meia de alunos do 1.º ciclo tiveram a oportunidade de experienciar
formas saudáveis e divertidas de consumir fruta. No final de cada sessão foi entregue a cada
participante um certificado de presença e a receita da sopa de frutas.
A ação continua nos dias 30, 31 de janeiro e 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves e insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de
Fruta Escolar e contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este
regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados,
bananas e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
Por:Mun.Mangualde
19 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Presidente de Mangualde marcou presença no arranque da iniciativa "Kids Cooking"
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O edil mangualdense, João Azevedo, marcou presença no arranque da iniciativa "Kids Cooking", onde
uma forma diferente de comer fruta foi dinamizada pelo Chef Nuno Fonte e pela SubChef Inês Beja. A
atividade, dirigida aos alunos do 1º ciclo, é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com o
objetivo de sensibilizar os mais novos para os benefícios do consumo de fruta.
Nas duas primeiras sessões, que se realizaram nos dias 16 e 17 de janeiro, foi confecionada uma sopa
de frutas e um hambúrguer de fruta com a ajuda dos alunos das escolas de Santiago de Cassurrães,
Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, Centro Escolar - ACO (1.ºA e 1.º B), Gomes Eanes de Azurara
(2.º F), Moimenta de Maceira Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Fagilde e Centro Escolar - ACO (1.º C e 1.º
D). Nestes dias, duas centenas e meia de alunos do 1.º ciclo tiveram a oportunidade de experienciar
formas saudáveis e divertidas de consumir fruta. No final de cada sessão foi entregue a cada
participante um certificado de presença e a receita da sopa de frutas.
A ação continua nos dias 30, 31 de janeiro e 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves e insere-se no âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de
Fruta Escolar e contempla os 603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este
regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados,
bananas e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino.
19 de Janeiro de 2017
Redacção
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Penalva do Castelo e Mangualde
dão exemplo de coesão territorial
As Câmaras Municipais de 309-1ã freguesia de Germil, no
Para João Azevedo este "é o girão outros projetos conjunMang.Ide e de Penalva do concelho de Penalva do primeiro sinal da coesão tens- tos, nos próximos meses, "para
Castelo e a Comunidade Inter- Castelo. Na cerimónia, .e se tonal", numa comunidade que o desenvolvimento dos produmunicipal (CIM) Viseu Dão realizou . sede da Junta de tem objetivos comuns, "para tos endógenos dos concelhos
latões assinaram, dia 12 de Freguesia de Germil, marcaram que possamos criar condições de Mangualde. Penal., Netas
janeiro, um Contrato Inter- presença os presidentes das compett.as para que as pes- e outros aqui à volta", disse o
administrattvo de Delegação de duas autarquias, loto Azevedo soas possam ficar cá e que te- a.a..
Competénclas. Esta assinatura e Francisco Carvalho, e o presi- nham esperança naquilo que é
surge no âmbito da requalife- dente do cor.lho Interrnunic- o emprego, a coesão territorial,
.çâo da Estrada Munkipal 604 pai Viseu Dão Urbes, José a oferta de serviços e a comuque liga a Estrada Nacional Morgado Ribeiro.
nidade". Neste sentido, sur-
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Câmara de Mangualde disponibiliza 900 mil euros em recursos para as juntas de
freguesias
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A Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar, durante o ano, 900 mil euros às juntas de
freguesia do concelho. O objetivo é aumentar a cooperação entre autarquia e freguesias e aumentar a
autonomia de cada junta.
19-01-2017 17:09
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Marco Almeida vem de adjunto da Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa disputar a Junta de Freguesia de Mangualde
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Marco Filipe Pessoa de Almeida, conhecido por Marco Almeida, de 39 anos, deixa o lugar de adjunto da
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa para vir candidatar-se à União de Freguesias
de Mangualde, sua terra natal.
Um político com muito traquejo e forte conhecimento do terreno, entre outras funções, foi assessor
político do PS Viseu e na sede nacional onde desempenhou funções de interlocução com as Federações
Distritais. Foi ainda adjunto do Secretário de Estado da Administração Local, de 2009 a 2011. É
licenciado em Publicidade e Relações Públicas e mestrando em Comunicação e Marketing pelo IPV.
Ao Rua Direita, Marco Almeida referiu ter aceitado o lugar no Ministério da Presidência e da
Modernização Administrativa "por espírito de missão, desafio, pelas pessoas com quem ia ter
oportunidade de trabalhar, pelo enormíssimo projecto que é trabalhar para a modernização do Estado,
não obstante o sacrifício que tal representou", pois tinha acabado de lhe nascer o primeiro filho.
Nessas funções, entre outras, fez o acompanhamento do Projeto "Orçamento Participativo Portugal" e
Organização dos Conselhos de Ministros Temáticos.
Quais as razões da sua candidatura à Junta de Freguesia de Mangualde?
É a minha terra, é a minha gente; sou eleito na Assembleia Municipal, já fiz parte do executivo da
Junta de Freguesia de Mangualde, até com algumas destas pessoas que hoje lideram a UFMMC,
conheço bem as pessoas e as suas necessidades. Além disso, abre-se agora uma nova etapa e tenho a
convicção que tenho muito a dar em prol dos nossos/meus fregueses.
Quais os seus mais relevantes projectos?
Em breve síntese, é tempo de aproveitar todas a s sinergias criadas para enfrentar a nova realidade
de uma União de Freguesias em crescimento e desenvolvimento. Além do mais, existe uma equipa
que se empenhará comigo para irmos ainda mais longe na encetada senda do progresso.
Dar continuidade ao trabalho desenvolvido;
Introduzir Novas Tecnologias de comunicação e aproximação;
Estar atentíssimo à realidade e às necessidades do dia-a-dia.
Temos ainda uma visão social relevante, distribuída por três pontos basilares:
Jovens e a sua fixação;
Detetar, prevenir e resolver situações de risco;
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Não descurar a 3ª idade que é a franja mais fragilizada e carenciada da nossa sociedade.
E para o futuro?
Mangualde tem grandes lideranças, no seu Presidente, João Azevedo, no seu executivo e nos
Presidentes de Junta.
É tempo de aproveitar todas as sinergias e dinâmicas criadas para enfrentar a nova realidade de uma
União de Freguesias em crescimento e desenvolvimento, ademais existe uma profunda sintonia com
João Azevedo, para além disso existe uma equipa que se empenhará comigo, para irmos ainda mais
longe, na senda do progresso.
Neste momento, estou concentrado naquilo que me traz de Lisboa, na minha candidatura. Espero ter
muito tempo à minha frente para servir a minha terra, porém de momento só estou centrado naquilo
que me move, que é ser Presidente da Junta.
Só um objetivo me determina, a União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta para o
qual estou totalmente direcionado..
Uma mensagem.
Estamos numa nova era, há muitos desafios, temos uma grande equipa, muito empenho e muito para
implementar em prol da qualidade de vida e do progresso do meus/nossos Fregueses
Mangualde nestes últimos anos iniciou uma nova era, à qual a minha candidatura quererá também dar
continuidade e inovação.
.
Rua Direita
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Descentralização de competências
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08fb5a85-6d3c-495a-a0c1b946d856103f&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

A Câmara Municipal de Mangualde vai disponibilizar durante este ano 900 mil euros às juntas de
freguesia do concelho. O objetivo é aumentar a cooperação entre a autarquia e as freguesias,
aumentando assim a autonomia destas últimas.
Comentários de João Azevedo, presidente CM Mangualde.
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“Kids Cooking”
mostra benefícios da
fruta aos mais novos
Mangualde Iniciativa volta a decorrer a 30 e 31 deste mês e a 13 de Fevereiro,
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, marcou presença no
arranque da iniciativa “Kids
Cooking”, onde uma forma diferente de comer fruta foi dinamizada pelo Chef Nuno
Fonte e pela SubChef Inês Beja.
A actividade, dirigida aos alunos do 1º ciclo, é promovida
pela Câmara Municipal de
Mangualde com o objectivo de
sensibilizar os mais novos para
os benefícios do consumo de
fruta.
Nas duas primeiras sessões,
que se realizaram recentemente, foi confeccionada uma
sopa de frutas e um hambúrguer de fruta com a ajuda dos
alunos das escolas de Santiago de Cassurrães, Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, Centro Escolar - ACO (1.ºA
e 1.º B), Gomes Eanes de Azurara (2.º F), Moimenta de Maceira Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Fagilde e Centro Escolar – ACO (1.º C e 1.º D). Nestes dias, duas centenas e meia
de alunos do 1.º ciclo tiveram
a oportunidade de experien-

Crianças aprenderam uma forma diferente e mais divertida de comer fruta

ciar formas saudáveis e divertidas de consumir fruta. No final de cada sessão foi entregue a cada participante um
certificado de presença e a receita da sopa de frutas.
A acção continua nos dias
30, 31 de Janeiro e 13 de Feve-

reiro, entre as 10h00 e as 11h30,
na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves e insere-se no
âmbito das medidas de acompanhamento do Regime de
Fruta Escolar e contempla os
603 alunos do 1.º ciclo do ensino Básico do concelho de

Mangualde.
Este regime visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados, bananas e produtos derivados às
crianças nos estabelecimentos
de ensino. |
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Chef’s ensinam às
crianças benefícios
de comer fruta
Mangualde | P7
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"Kids Cooking" mostra benefícios da fruta aos mais novos
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O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença no arranque da
iniciativa "Kids Cooking", onde uma forma diferente de comer fruta foi dinamizada pelo Chef Nuno
Fonte e pela SubChef Inês Beja. A actividade, dirigida aos alunos do 1º ciclo, é promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde com o objectivo de sensibilizar os mais novos para os benefícios do
consumo de fruta.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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MANGUALDE

FOTOGRAFIA DE
NUNO SANTOS
NA BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, acolhe a exposição de fotografia ‘Rostos de Moma’
de Nuno Santos. Com estas fotografias, Nuno Santos lança um desafio
para quem as observa, o de viajarem
através destes olhares e instantes e decifrarem outras realidades que não são
apenas de quem foi fotografado, mas
de todos nós. O conceito teve origem
em Angola, quando se apercebeu da
potencialidade da fotografia de crianças, e, mais ainda, quando se traduz
esse gesto numa fotografia impressa,
provavelmente a única, que muitas
daquelas crianças guardarão da sua
infância.
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DIRETOR FINANCEIRO DA CITROËN
NA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA
Elísio Oliveira deixa em definitivo
o cargo de diretor financeiro da
fábrica da Peugeot Citroën, de
Mangualde, para, a partir da próxima semana, exercer funções de
assessor do Secretário de Estado da
Indústria.
Para trás ficam 30 anos de trabalho
na fábrica de automóveis. Esta

é u ma s a íd a que acontec e por
iniciativa própria e que Elísio Oliveira justifica com a necessidade
de novas experiências e na lógica
de renovação das empresas com as
equipas. O antigo colaborador da
PSA vai participar na definição da
estratégia governamental para a
indústria, nomeadamente no pro-

grama i 4.0. (interconetividade).
Elísio Oliveira, que agora vai para
Lisboa, tem sido apontado para número dois da lista do PS à Câmara
de Mangualde, numa recandidatura de João Azevedo. Um projeto
que nesta altura o novo assessor do
Secretário de Estado da Indústria
não quer assumir.
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Marisabel

“craque no desempate”

Mangualde a surfar

Garrett McNamara será o novo rosto de promoção do surf na praia de
Mangualde. “Somos uma referência
no surf a nível mundial”, diz o presidente da Câmara de Mangualde
João Azevedo. O autarca afirma com
orgulho “a nossa praia é diferente,
devido aos tubos das nossas ondas
e Mangualde já é conhecida como o
Hawai das Beiras” e remata “como
somos uma região anti-sísmica não
temos o risco de tsunamis como outras zonas de surf no mundo”. A
marca “Pastéis do Patronato” será
a grande patrocinadora do surfista.

As eleições no PS em Lamego foram
um êxito pela normalidade e transparência registadas, a tal ponto que
ambos os candidatos quiseram a
sua repetição. A deputada Marisabel
Moutela foi extraordinária na sua capacidade de organização destas eleições e o T&T soube que o Governo
pensa nomeá-la para Presidente
da Comissão Nacional de Eleições.
Segundo especialistas em eleições, a
Marisabel é “craque no desempate”.

Aeroporto de Viseu

Cruzeiros no Pavia
O T&T está em condições de informar que em Junho irão começar os
cruzeiros no rio Pavia. A CMV vai
ampliar a Marina do Pavia para permitir receber veleiros. “O Pavia tem
condições fantásticas para o turismo náutico”, defende Odete Paiva
que adiantou que Viseu também
se vai candidatar à organização da
próxima edição da regata “Volvo
Ocean Race”.

O Aeródromo de Viseu vai passar a chamar-se Aeroporto Touriga
Nacional. “Em 2017 iremos ter voos
regulares de Boeing 777 a aterrar
em Viseu, com charters de emigrantes”, reforça o vereador João Paulo
Gouveia, satisfeito com o nome atribuído ao aeroporto. A CMV vai explorar o mercado da China e Paulo
Futre irá ser o gestor deste mercado.
Como ninguém quer pagar o policiamento da GNR no aeroporto, o
T&T soube que a adesão da CMV ao
Turismo do Norte está a facilitar as
conversações com a claque “Super
Dragões” para fazer a segurança.

O sotaque de Viseu é candidato a Património Imaterial da
Humanidade. Esta iniciativa da
Viseu Marca, integrada no programa “2017 ano oficial para visitar
Viseu”, vai ter como embaixadores
de honra José Cesário e Guilherme
Almeida. Estas duas personalida-

des, muitas vezes ostracizadas, nunca abdicaram do sotaque viseense e
são consideradas “lendas vivas” do
mesmo. “Nunca nos xubmetemos às
prexões do xistema”, afirma orgulhoso José Cesário. Toda a comunicação de Viseu passará a ser bilingue: português e bijeense.

Pedro Alves está a preparar uma
coligação PSD-PS-PCP-BE-PEVPAN-PPM-MPT-POUS-MRPP
para tentar derrotar o actual presidente da Câmara de Nelas, o mítico Borges da Silva. “Querem fazer uma geringonça mas são uma
trotinete” afirma o autarca. Aliás
esta coligação já é conhecida como

a “Trotinelas”, tendo o CDS já perguntado se também podia entrar.
Isaura Pedro, provável líder da coligação não se mostrou disponível
para falar ao T&T, estando neste
momento a participar na rodagem
de mais um filme da série “ Família
Adams”. Passos Coelho irá fazer a
apresentação pública da coligação.
Questões de leitores
identificados.

“Após uma recente visita oficial à Escola
Profissional Mariana Seixas tenho
uma dúvida. É o Secretario de Estado
que se põe por cima do Presidente da
Câmara ou é o Presidente da Câmara
que se põe por baixo do Secretario de
Estado?“
O T&T clarifica que esta questão se refere à ordem protocolar de colocação
dos nomes nas placas comemorativas.

“Tenho um amigo que é Presidente
de uma Câmara e que está rodeado
de invejosos. Ele tem de deixar telemóveis, computadores e afi ns no local de trabalho caso perca as eleições
autárquicas? Esta questão não é para
mim, é para um amigo”.
O T&T irá informar-se para responder aos leitores.
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Livros Sobre Rodas apresenta "A ovelha que fazia MÚUU" em Mangualde
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"A ovelha que fazia MÚUU", de Isabel Fernandes Pinto, é a obra em destaque este mês na iniciativa
Livros Sobre Rodas. Dinamizada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, trata-se de uma
atividade de promoção da leitura com o objetivo de aproximar as crianças ao mundo imaginário da
literatura. As primeiras três sessões desta dramatização tiveram como espetadores as crianças do 1º
ciclo de Chãs de Tavares, Abrunhosa-a-velha e Santiago de Cassurrães. Nas próximas semanas a
Biblioteca Municipal receberá os alunos das restantes escolas do concelho.
A autora deu asas à sua imaginação e criou esta simpática ovelha, originária da aldeia de Campo
Benfeito, Serra de Montemuro, no nosso distrito. Esta simpática ovelha nunca precisou de fazer
"méee" para prender a atenção dos pequenos ouvintes, o que prova que "ser diferente não é um
problema. É apenas ser o que se é."
Isabel Fernandes Pinto nasceu no Porto, em 1980. É licenciada em Estudos Teatrais pela ESMAE-IPP,
tendo complementado a sua formação de atriz no Laboratoire de Recherches Théâtrales, sediado em
Estrasburgo. É também licenciada em Arquitetura pela FAUP, tendo colaborado em gabinetes nacionais
e franceses. É atriz, contadora de histórias e autora de contos e textos para teatro. Em 2005 criou o
projeto Faunas - teatro portátil dirigido a jovens - onde escreve, encena e interpreta, que tem levado
a várias escolas, bibliotecas e auditórios.
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 1º 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 pelo concelho e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para iniciarem a sua formação de
leitores e utilizadores destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e da 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.
20 de Janeiro de 2017
Redacção
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EXPOSIÇÃO Até ao próximo dia 25 de fevereiro, está
patente ao público na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na cidade de Mangualde, a exposição
de fotografia 'Rostos de Morna', de Nuno Santos.
Através deste conjunto de imagens, Nuno Santos
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- fotógrafo natural do Porto, com mais de 25 anos
de experiência - "lança um desafio para quem as observa: o de viajar através destes olhares e instantes,
e decifrar outras realidades que não são apenas de
quem foi fotografado, mas de todos nós".
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Até 25 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Mangualde
'ROSTOS DE MOMA'
Convida a viajarem através de olhares e instantes
Até 25 de fevereiro já pode visitar a exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos.
Patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, esta mostra arrancou no passado
dia 18 de janeiro e contou com a visita do edil mangualdense, João Azevedo e do autor/ fotografo
Nuno Santos. Marcaram ainda presença um grupo de alunos do 1º ciclo do ensino básico do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, acompanhados da professora, para os quais foi feita uma
apresentação sobre o significado da exposição. A entrada é livre e a exposição pode ser visitada no
horário de funcionamento da Biblioteca.
Com estas fotografias, Nuno Santos lança um desafio para quem as observa, o de viajarem através
destes olhares e instantes, e decifrarem outras realidades que não são apenas de quem foi
fotografado, mas de todos nós.
O conceito teve origem em Angola, quando se apercebeu da potencialidade da fotografia de crianças,
e mais ainda, quando se traduz esse gesto numa fotografia impressa, provavelmente a única que
muitas daquelas crianças guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e os sorrisos
contagiantes das crianças, ao verem pela primeira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa multinacional para a melhoria das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas, distribuídas por
diferentes comunidades. Apoiado por uma logística de maior envergadura, foi possível a coleta de
fundos através da divulgação fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural
e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para a agricultura) das pequenas povoações, mas que
futuramente poderão dar origem a ideias mais abrangentes em cada povoação, mantendo sempre
como base o princípio proverbial, fornecer a cana de pesca e não o peixe, de modo a que cada
iniciativa se torne sustentável. Este conceito está por detrás de outro princípio pelo qual este projeto
foi desenvolvido, iniciar um ciclo de mudança na perceção de quem recebe, mas também de quem
oferece.
Nuno Santos nasceu no Porto, e desde tenra idade descobriu o fascinante mundo da fotografia,
descobrindo a melhor forma de interpretar e expressar a forma como vê o mundo. Com mais de 25
anos de experiência em diversas áreas da fotografia, o seu impulso criativo possibilitou abordar
diversos temas fotográficos, desde a fotografia de arquitetura, industrial, moda, retrato, vida
selvagem, desporto, nu artístico, viagens, paisagem, documental, aérea e comercial, estabelecendo
parcerias com a revista Moto Jornal e com a editora Héstia. A sua formação universitária na área da
geologia, abriu-lhe oportunidades para conviver de perto com diversas realidades e expor a sua
vertente documental.
Sofia Monteiro
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ARAN organiza formação SHT
e Ambiente em Mangualde
A ARAN irá realizar no dia
28 de Janeiro de 2017 o curso
"Segurança e Higiene no Trabalho", na Biblioteca Municipal
de Mangualde. De acordo com
no 1 e 6 do artigo 20°., da Lei
no. 102/2009 de 10 de setembro, o trabalhador deve receber
uma formação adequada no do-

mínio da segurança e saúde no
trabalho, tendo em atenção o
posto de trabalho e o exercício
de atividades de risco elevado
(n°.1). Constitui contraordenação grave a violação do disposto
no n°. 1 (no. 6).
Mais informação no site da
ARAN.
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Garrett McNamara será o novo rosto de promoção do surf na praia de Mangualde. "Somos uma
referência no surf a nível mundial", diz o presidente da Câmara de Mangualde João Azevedo.
O autarca afirma com orgulho "a nossa praia é diferente, devido aos tubos das nossas ondas e
Mangualde já é conhecida como o Hawai das Beiras" e remata "como somos uma região anti-sísmica
não temos o risco de tsunamis como outras zonas de surf no mundo". A marca "Pastéis do Patronato"
será a grande patrocinadora do surfista.
Estas notícias não aconteceram mas podiam ter acontecido. Publicação fictícia quinzenal, de humor,
sem qualquer fundo de verdade e produzida para entretenimento dos leitores.
Inserido em 21, Janeiro - 2017
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Exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
21 de Janeiro de 2017
31 Views
Até 25 de fevereiro já pode visitar a exposição de fotografia 'Rostos de Moma' de Nuno Santos.
Patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, esta mostra arrancou no passado
dia 18 de janeiro e contou com a visita do edil mangualdense, João Azevedo e do autor/ fotografo
Nuno Santos. Marcaram ainda presença um grupo de alunos do 1º ciclo do ensino básico do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, acompanhados da professora, para os quais foi feita uma
apresentação sobre o significado da exposição. A entrada é livre e a exposição pode ser visitada no
horário de funcionamento da Biblioteca.
Com estas fotografias, Nuno Santos lança um desafio para quem as observa, o de viajarem através
destes olhares e instantes, e decifrarem outras realidades que não são apenas de quem foi
fotografado, mas de todos nós.
O conceito teve origem em Angola, quando se apercebeu da potencialidade da fotografia de crianças,
e mais ainda, quando se traduz esse gesto numa fotografia impressa, provavelmente a única que
muitas daquelas crianças guardarão da sua infância. Primeiro a alegria espontânea e os sorrisos
contagiantes das crianças, ao verem pela primeira vez o seu rosto impresso, e culminando com um
donativo de uma empresa multinacional para a melhoria das condições da escola daquela comunidade.
Em Moçambique, o conceito foi mais além, realizando inúmeras sessões fotográficas, distribuídas por
diferentes comunidades. Apoiado por uma logística de maior envergadura, foi possível a coleta de
fundos através da divulgação fotográfica, integralmente convertidos em utensílios do quotidiano rural
e piscatório (barcos de pesca, ferramentas para a agricultura) das pequenas povoações, mas que
futuramente poderão dar origem a ideias mais abrangentes em cada povoação, mantendo sempre
como base o princípio proverbial, fornecer a cana de pesca e não o peixe, de modo a que cada
iniciativa se torne sustentável. Este conceito está por detrás de outro princípio pelo qual este projeto
foi desenvolvido, iniciar um ciclo de mudança na perceção de quem recebe, mas também de quem
oferece.
Nuno Santos nasceu no Porto, e desde tenra idade descobriu o fascinante mundo da fotografia,
descobrindo a melhor forma de interpretar e expressar a forma como vê o mundo. Com mais de 25
anos de experiência em diversas áreas da fotografia, o seu impulso criativo possibilitou abordar
diversos temas fotográficos, desde a fotografia de arquitetura, industrial, moda, retrato, vida
selvagem, desporto, nu artístico, viagens, paisagem, documental, aérea e comercial, estabelecendo
parcerias com a revista Moto Jornal e com a editora Héstia. A sua formação universitária na área da
geologia, abriu-lhe oportunidades para conviver de perto com diversas realidades e expor a sua
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Mangualde continua a aproximar as crianças ao mundo imaginário da literatura Livros Sobre Rodas
apresenta "A ovelha que fazia MÚUU" SER
Mangualde continua a aproximar as crianças ao mundo imaginário da literatura
Livros Sobre Rodas apresenta
"A ovelha que fazia MÚUU"
"SER DIFERENTE NÃO É UM PROBLEMA. É APENAS SER O QUE SE É"
É O MOTE DESTA HISTÓRIA DE ISABEL FERNANDES PINTO
"A ovelha que fazia MÚUU", de Isabel Fernandes Pinto, é a obra em destaque este mês na iniciativa
Livros Sobre Rodas. Dinamizada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, trata-se de uma
atividade de promoção da leitura com o objetivo de aproximar as crianças ao mundo imaginário da
literatura. As primeiras três sessões desta dramatização tiveram como espetadores as crianças do 1º
ciclo de Chãs de Tavares, Abrunhosa-a-Velha e Santiago de Cassurrães. Nas próximas semanas a
Biblioteca Municipal receberá os alunos das restantes escolas do concelho.
A autora deu asas à sua imaginação e criou esta simpática ovelha, originária da aldeia de Campo
Benfeito, Serra de Montemuro, no nosso distrito. Esta simpática ovelha nunca precisou de fazer
"méee" para prender a atenção dos pequenos ouvintes, o que prova que "ser diferente não é um
problema. É apenas ser o que se é."
Isabel Fernandes Pinto nasceu no Porto, em 1980. É licenciada em Estudos Teatrais pela ESMAE-IPP,
tendo complementado a sua formação de atriz no Laboratoire de Recherches Théâtrales, sediado em
Estrasburgo. É também licenciada em Arquitetura pela FAUP, tendo colaborado em gabinetes nacionais
e franceses. É atriz, contadora de histórias e autora de contos e textos para teatro. Em 2005 criou o
projeto Faunas - teatro portátil dirigido a jovens - onde escreve, encena e interpreta, que tem levado
a várias escolas, bibliotecas e auditórios.
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 1º 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 pelo concelho e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para iniciarem a sua formação de
leitores e utilizadores destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e da 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.
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X-FILES
MIRIAM ASSOR TEXTOS MIGUEL GANHÃO ILUSTRAÇÃO

FORÇA
NAS CANELAS

Faz 43 anos para o mês que vem, o gestor que se farta de pedalar.
Aquele que já foi de Mangualde à Serra da Estrela, das PPP
à TAP, corre agora o risco de derrapar agarrado ao Novo Banco
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amigo conterrâneo precipitou-se.
O Opus Dei, afinal, não recrutou
Sérgio da Silva Monteiro. Na adolescência, foi acólito, o padrinho é
sacerdote, a falecida mãe, professora primária, era devota, a irmã
assessorou um antigo presidente
da Câmara de Mangualde, que é
supranumerário. Coincidências.
Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro diz pela sua própria voz que
nunca pertenceu à Prelatura pessoal da Igreja Católica. Casado e
com descendentes, três raparigas e

22-01-2017 | Domingo

um rapaz, é fácil encontrá-lo, aos
fins-de-semana, a passear os herdeiros de bicicleta, no Parque das
Nações, em Lisboa, onde reside.
No passado, pedalou desde a sua
terra natal, Mangualde, até ao infinito da Serra da Estrela. Agora, os
pedais têm tempo limite: Abril próximo. A milionária prestação de
serviço ao Banco de Portugal justifica-se numa alínea: encontrar
comprador para o 'banco bom' após
o naufrágio de Ricardo Salgado.
Bem posicionado para ficar com o
Novo Banco é o Lone Star Funds,
comandado por John Grayken, tido
como um oportunista que fez fortuna a partir dos erros alheios.
Próximo de Maria Luís
O governador Carlos Costa entusiasmou - se com a biografia do homem nascido em 19 de Fevereiro
de 1974, sobretudo no que respeita
a processos de privatização, sucedidos em 2013, e colocou-o à frente do projecto de um negócio que já
viu as águas de bacalhau. Não é a
estreia de Sérgio Monteiro na
balta. Antes de ser secretário de
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Estado'das Infra-estruturas e
Transportes de Passos Coelho, administrou a Caixa Banco de Investimento da CGD, onde às suas costas caíam as Parcerias Público-Privadas (PPP). Dialogante, conciso e
combativo. Travou batalhas.
Na TAP negociou com sindicatos
de pilotos. No Metro retirou aos
funcionários a regalia dos óculos
escuros. Privatizou a ANA, resolveu a CP Carga, vendeu os CTT em
Bolsa à finança internacional. Almas vivas do PSD não querem sa-

■■
É afilhado
de um padre
e em miúdo
chegou
a ser acólito

ber do CV de Monteiro: "Ainda
para mais não é militante." É apenas adepto do Benfica.
No consulado de Passos Coelho,
diz-se que o pós-graduado em
Ciências Empresariais fez papel de
ministro da- Economia e que teve
proximidade com Maria Luís Albuquerque. Há militantes do PSD
que não digerem o facto de, emJaneiro de 2011, ter integrado o Grupo de Trabalho para a reavaliação
das PPP e Concessões, por indicação de Governo socrático: "Sérgio
Monteiro começa com os socialistas e a seguir vai para governo de
coligação PSD! PP. E depois, continua no seu melhor?!" A ironia refere-se ao salário atual - 25, 4 mil €
-, que teve direito a um prolongamento. A explicação do balúrdio
veio em comunicado. Monteiro,
filho de um bancário da CGD, recebe uma remuneração igual à que
auferia no CaixaBI. Este detalhe
provoca riso a fonte adjacente. O
lugar de Monteiro terá sido preenchido e é improvável que volte
a reunir tantos euros num só mês.
ANTIGA ORTOGRAFIA
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Faz 43 anos para o mês que vem, o gestor que se farta de pedalar. Aquele que já foi de Mangualde à
Serra da Estrela, das PPP à TAP, corre agora o risco de derrapar agarrado ao Novo Banco
Por Miriam Assor|00:00
O amigo conterrâneo precipitou-se. O Opus Dei, afinal, não recrutou Sérgio da Silva Monteiro. Na
adolescência, foi acólito, o padrinho é sacerdote, a falecida mãe, professora primária, era devota, a
irmã assessorou um antigo presidente da Câmara de Mangualde, que é supranumerário.
Coincidências. Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro diz pela sua própria voz que nunca pertenceu à
Prelatura pessoal da Igreja Católica. Casado e com descendentes, três raparigas e um rapaz, é fácil
encontrá-lo, aos fins-de-semana , a passear os herdeiros de bicicleta, no Parque das Nações, em
Lisboa, onde reside.
No passado, pedalou desde a sua terra natal, Mangualde, até ao infinito da Serra da Estrela. Agora, os
pedais têm tempo limite: Abril próximo. A milionária prestação de serviço ao Banco de Portugal
justifica-se numa alínea: encontrar comprador para o 'banco bom' após o naufrágio de Ricardo
Salgado. Bem posicionado para ficar com o Novo Banco é o Lone Star Funds, comandado por John
Grayken, tido como um oportunista que fez fortuna a partir dos erros alheios.
Próximo de Maria Luís
O governador Carlos Costa entusiasmou-se com a biografia do homem nascido em 19 de Fevereiro de
1974, sobretudo no que respeita a processos de privatização, sucedidos em 2013, e colocou-o à frente
do projecto de um negócio que já viu as águas de bacalhau. Não é a estreia de Sérgio Monteiro na
ribalta. Antes de ser secretário de Estado das Infra-estruturas e Transportes de Passos Coelho,
administrou a Caixa Banco de Investimento da CGD, onde às suas costas caíam as Parcerias PúblicoPrivadas (PPP). Dialogante, conciso e combativo. Travou batalhas.
Na TAP negociou com sindicatos de pilotos. No Metro retirou aos funcionários a regalia dos óculos
escuros. Privatizou a ANA, resolveu a CP Carga, vendeu os CTT em Bolsa à finança internacional.
Almas vivas do PSD não querem saber do CV de Monteiro: "Ainda para mais não é militante." É
apenas adepto do Benfica.
No consulado de Passos Coelho, diz-se que o pós-graduado em Ciências Empresariais fez papel de
ministro da Economia e que teve proximidade com Maria Luís Albuquerque. Há militantes do PSD que
não digerem o facto de, em Janeiro de 2011, ter integrado o Grupo de Trabalho para a reavaliação das
PPP e Concessões, por indicação de Governo socrático: "Sérgio Monteiro começa com os socialistas e a
seguir vai para governo de coligação PSD/PP. E depois, continua no seu melhor?!" A ironia refere-se
ao salário atual - 25, 4 mil EUR -, que teve direito a um prolongamento. A explicação do balúrdio veio
em comunicado. Monteiro, filho de um bancário da CGD, recebe uma remuneração igual à que auferia
no CaixaBI. Este detalhe provoca riso a fonte adjacente. O lugar de Monteiro terá sido preenchido e é
improvável que volte a reunir tantos euros num só mês.
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"A ovelha que fazia MÚUU"na iniciativa Livros Sobre Rodas
Posted by: Antonio Pacheco
22 de Janeiro de 2017
25 Views
Mangualde continua a aproximar as
crianças ao mundo imaginário da literatura
"A ovelha que fazia MÚUU", de Isabel Fernandes Pinto, é a obra em destaque este mês na iniciativa
Livros Sobre Rodas. Dinamizada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, trata-se de uma
atividade de promoção da leitura com o objetivo de aproximar as crianças ao mundo imaginário da
literatura. As primeiras três sessões desta dramatização tiveram como espetadores as crianças do 1º
ciclo de Chãs de Tavares, Abrunhosa-a-velha e Santiago de Cassurrães. Nas próximas semanas a
Biblioteca Municipal receberá os alunos das restantes escolas do concelho.
A autora deu asas à sua imaginação e criou esta simpática ovelha, originária da aldeia de Campo
Benfeito, Serra de Montemuro, no nosso distrito. Esta simpática ovelha nunca precisou de fazer
"méee" para prender a atenção dos pequenos ouvintes, o que prova que "ser diferente não é um
problema. É apenas ser o que se é."
Isabel Fernandes Pinto nasceu no Porto, em 1980. É licenciada em Estudos Teatrais pela ESMAE-IPP,
tendo complementado a sua formação de atriz no Laboratoire de Recherches Théâtrales, sediado em
Estrasburgo. É também licenciada em Arquitetura pela FAUP, tendo colaborado em gabinetes nacionais
e franceses. É atriz, contadora de histórias e autora de contos e textos para teatro. Em 2005 criou o
projeto Faunas - teatro portátil dirigido a jovens - onde escreve, encena e interpreta, que tem levado
a várias escolas, bibliotecas e auditórios.
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 1º 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 pelo concelho e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para iniciarem a sua formação de
leitores e utilizadores destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e da 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.

Página 131

Por:Mun.Mangualde
22 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco

Página 132

A133

ID: 67886089

23-01-2017

PRÓXIMOS DIAS
SIMPÓSIO SOBRE
ENVELHECIMENTO
ACTIVO
Seia
Sexta-feira, 9h00
O CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela acolhe o I Simpósio sobre
Envelhecimento Activo. A iniciativa, centrada no debate
das “dinâmicas e desafios
para uma nova geração”, é
promovida pela Santa Casa
da Misericórdia de Seia.

Tiragem: 5000
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Corte: 1 de 1

reunir-se em Vouzela a partir
de sexta-feira, em mais uma
edição do Cinclus Fest.

CONCERTO
NA ACERT
Tondela
Sexta-feira, 21h45
O auditório 1 da ACERT recebe o concerto da Orquestra Clássica do Centro,
dirigida pelo maestro José
Eduardo Gomes.

ENCONTRO
DE JANEIRAS

CONVÍVIO
DE BOCCIA

Tarouca
Sábado, 20h00

Sernancelhe
Sexta-feira, 10h00

O auditório municipal de Tarouca recebe o Encontro de
Janeiras - Vale Varosa, organizado pelo município.

O Exposalão de Sernancelhe
recebe um convívio de Boccia. O objectivo passa por
reunir os seniores e promover um convívio através da
prática desportiva.

SEXTA DA LUA
Mangualde
Sexta-feira, 21h00
A primeira ‘Sexta da Lua’
deste ano vai ser uma verdadeira ‘Balbúrdia no Olímpo’.
A peça, produzida pela companhia de teatro Língua de
Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde.

COLÓQUIO SOBRE
PATRIMÓNIO
RELIGIOSO
Sátão
Sexta-feira, 21h00
O colóquio “Património Religioso Fé, Arte e Cultura” irá
realizar-se na Casa da Cultura de Sátão.

FESTIVAL
DE IMAGEM
DE NATUREZA
Vouzela
Sexta-feira, 21h30
Os grandes nomes nacionais
da fotografia de natureza vão

CONCERTO DOS
LATITUDE QUATRO
Lamego
Sábado, 21h30
Os Latitude Quatro realizam
um concerto no Teatro Ribeiro Conceição. Tango, fado,
milongas, boleros e novas
composições completam o
seu primeiro álbum "Músicas
Portuárias”.

CANÇÕES DE NATAL
Seia
Domingo, 15h30
O Natal já lá vai, mas o espírito natalício permanece na
cidade de Seia. O Cineteatro
da Casa Municipal da Cultura será palco de um concerto, no qual as tradicionais
músicas da época de Natal
terão uma roupagem diferente.

ANIVERSÁRO DO
CENTRO CULTURAL
ROJÃO GRANDE
Santa Comba Dão
Domingo, 13h00
O Centro Cultural de Rojão
Grande assinala o seu 37.º
aniversário com um almoço
convívio seguido de uma
tarde de animação.
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Em Mangualde a curta ´O Muro´ é pretexto para debate sobre igualdade e cidadania
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Em Mangualde a curta 'O Muro' é pretexto para debate sobre igualdade e cidadania
2017-01-23
No próximo dia 26 de janeiro, o Roteiro Cidadania em Portugal passa em Mangualde. Uma iniciativa
que está a percorrer o país com a realização de ações subordinadas aos temas da igualdade de género
e territórios sustentáveis. Em Mangualde, o auditório da ESFA - Escola Secundária Felismina Alcântara
acolherá a visualização da curta-metragem "O Muro", um filme de animação realizado por alunos de
Artes da ESFA sob coordenação do CineClube de Viseu, no âmbito do Projeto "Cinema para as
Escolas". As sessões realizam-se das 10h20 às 12h00 e das 14h35 às 16h00, e incluem um espaço
para debate e reflexão espaço intergeracional sobre igualdade e cidadania.
Este Roteiro pretende desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem de
descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação. Uma equipa de animação e comunicação e
uma carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, vão apoiar a dinamização de
atividades propostas por parcerias locais e pôr o país a pensar e a agir sobre as desigualdades, as
discriminações e as violências que ainda persistem. PARAR para dialogar e partilhar informação e
conhecimento acerca da Cidadania e Igualdade, PENSAR, conjuntamente com as comunidades e as
redes locais de parceria, estratégias de territorialização de políticas públicas e AGIR em prol da
Cidadania e Igualdade, impulsionando todos/as os/as agentes de desenvolvimento social e
mobilizando os recursos adequados em cada contexto.
O projeto cidadania em Portugal é da responsabilidade do Gabinete da Secretaria de Estado para a
Cidadania e Igualdade e da ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e conta
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Sofia Monteiro
2017-01-23
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Mangualde - Minas de Póvoa de Cervães vão ser recuperadas
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Intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes e recuperação
paisagística AUTO DE Intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes
e recuperação paisagística AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA FOI ASSINADO NUMA
CERIMÓNIA PRESIDIDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA, JORGE SEGURO SANCHES, E
QUE CONTOU COM A PRESENÇA DO EDIL JOÃO AZEVEDO As Minas de Póvoa de Cervães, situadas na
União de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de Cervães, vão ser recuperadas. O auto de
consignação da empreitada foi assinado no sábado, numa cerimónia presidida pelo secretário de
Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e que contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo. A empreitada está a cargo da Empresa de Desenvolvimento
Mineiro (EDM) e desenvolve-se ao abrigo do contrato de concessão que o Estado lhe outorgou, com
exclusivo, para a recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas e as obras serão financiadas
por fundos europeus, mediante candidatura aprovada pelo programa Operacional Sustentabilidade e
Uso Eficiente dos Recursos (POSEUR). A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de
escombreiras existentes e recuperação paisagística. Esta empreitada está englobada na recuperação
ambiental das antigas áreas mineiras dos concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da
Guarda) e de Mangualde (Viseu), com o valor global de 2,9 milhões de euros, com o prazo de
execução de um ano. Sofia Monteiro
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6 A campanha “Mangualde, o nosso

património!” continua em 2017 e neste
arranque tem os Refrigerantes Condestável… de Abrunhosa do Mato, como
campanha de janeiro. A iniciativa da Câmara de Mangualde tem como objetivo
continuar a aproximar a população do
património do concelho.
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Minas de Póvoa de Cervães
vão ser recuperadas
MANGUALDE As minas de
Póvoa de Cervães, situadas na
União de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de
Cervães, em Mangualde, vão
ser recuperadas. O auto de
consignação da empreitada foi
assinado no sábado, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia,
Jorge Seguro Sanches, e que
contou com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
A empreitada está a cargo da
Empresa de Desenvolvimento
Mineiro (EDM) e desenvolvese ao abrigo do contrato de

Auto de consignação foi
assinado no sábado

concessão que o Estado lhe
outorgou, com exclusivo, para
a recuperação ambiental das
áreas mineiras degradadas e

as obras serão financiadas por
fundos europeus, mediante
candidatura aprovada pelo
programa Operacional Sustentabilidade e Uso Eficiente
dos Recursos (POSEUR).
A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção
de escombreiras existentes e
recuperação paisagística. Esta
empreitada está englobada na
recuperação ambiental das
antigas áreas mineiras dos
concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da
Guarda) e de Mangualde, com
o valor global de 2,9 milhões
de euros, com o prazo de execução de um ano. |
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Minas de Póvoa
de Cervães vão ser
recuperadas
Mangualde | P10
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“Cidadania em Portugal”
discutida na região
Iniciativa A partir de hoje serão visitados os concelhos de Sátão, Vouzela,
Mangualde, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Viseu
O Roteiro Cidadania em Portugal percorre, a partir de hoje,
vários concelhos da região.
O objectivo da iniciativa, realizada numa parceria entre o
Governo e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (ANIMAR), é colocar as redes e comunidades
locais a discutir os temas da cidadania, da participação cívica,
o combate às desigualdades ou
as discriminações.
Nesse sentido, a equipa do
roteiro está hoje, entre 14h30 e
as 17h00, na Casa da Cultura
de Sátão, para discutir a 'Luta
Contra a Pobreza e a Exclusão
Social'. Amanhã, o debate passará, entre as 9h00 e as 10h00,
pela Escola Básica de Campia,
entre as 10h00 e as 11h30, pela
Escola Básica de Vouzela, entre
as 12h00 e as 13h00, pela Escola Secundária de Vouzela e,
entre as 15h00 e as 17h30, pelo
jardim da Câmara Municipal
de Vouzela, numa acção de rua.
O dia termina no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde, às 18h00, com a exibição do filme 'Amanhã'.
Quinta-feira, a partir das
9h15, o roteiro vai estar no Auditório da Escola Secundária
Felismina Alcântara, em Mangualde, para discutir 'Educação
para a Cidadania e Igualdade

Iniciativa começou a 24 de Outubro e já passou por Armamar

de Género' e para a visualização da curta-metragem “O
Muro”, seguida de debate e
grupos de trabalho.
Na sexta-feira, será a vez do
roteiro passar por Oliveira de
Frades, mais concretamente,
pela escola secundária, entre as
9h30 e as 11h30, para um debate sobre 'Cidadania, Direitos
Humanos e Diversidade Cultural/Dia Internacional da Memória do Holocausto'.
O mesmo assunto será discutido, entre as 12h30 e as
14h45, na Universidade Sénior
de S. Pedro do Sul, sendo que,
à tarde, entre as 15h00 e as

17h00, na Escola Básica de
Santa Cruz da Trapa, serão visionados vídeos, além de se
promoverem acções de sensibilização.
Roteiro em Viseu
O Roteiro Cidadania em Portugal também vai estar em Viseu. Na sexta-feira à noite, passará, a partir das 21h30, pelo
Carmo 81, promovendo um
concerto e uma conversa de
comemoração do 3.º aniversário do projecto “AVoz do Rock”.
No dia seguinte, entre as
10h00 e as 12h00, estará na Escola Superior de Educação de

Viseu, participando na sessão
do Café Memória. A partir das
14h00, no Auditório da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão
de Viseu, o roteiro realizará uma
actividade paralela ao ciclo de
conferências ‘Conversas Com...’,
debatendo a ‘Educação, Deficiência, Parentalidade e Inclusão’ numa assembleia infantil.
O roteiro teve início no passado dia 24 de Outubro – Dia
Municipal para a Igualdade - e
vai percorrer todo o país até ao
próximo dia 30 de Junho.
No percurso do roteiro estão
já mais de 140 municípios de
Portugal. |
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“Livros sobre
rodas” incentivam
crianças a ler
Mangualde Projecto itinerante tem este mês em destaque
o livro 'A ovelha que fazia Múuu', de Isabel Fernandes Pinto

Peça foi interpretada na Biblioteca Municipal para alunos do 1.º ciclo

'A ovelha que fazia Múuu', de
Isabel Fernandes Pinto, é a
obra em destaque este mês na
iniciativa 'Livros Sobre Rodas'.
Dinamizada pela Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
de Mangualde, trata-se de uma
actividade de promoção da leitura com o objectivo de aproximar as crianças ao mundo
imaginário da literatura.
O projecto 'Livros Sobre Rodas' é dirigido às crianças do
pré-escolar e do 1.º ciclo do
concelho de Mangualde. É desenvolvido pela equipa da Biblioteca Municipal desde há alguns anos a esta parte e caracteriza-se pela itinerância de
contos e livros pelo concelho
e pela visita programada de todas as crianças do concelho à
Biblioteca Municipal para iniciarem a sua formação de leitores e utilizadores destes serviços.

O objectivo é a promoção do
livro e da 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.
Este mês, as primeiras três
sessões da dramatização do livro 'A ovelha que fazia Múuu'
tiveram como espectadores as
crianças do 1.º ciclo de Chãs de
Tavares, Abrunhosa-a-Velha e
Santiago de Cassurrães. Nas
próximas semanas a Biblioteca
Municipal receberá os alunos
das restantes escolas do concelho.
A autora deu asas à sua imaginação e criou esta simpática
ovelha, originária da aldeia de
Campo Benfeito, Serra de

Montemuro, no distrito de Viseu. Esta ovelha nunca precisou de fazer “méee” para prender a atenção dos pequenos
ouvintes, o que prova que “ser
diferente não é um problema.
É apenas ser o que se é”.
Isabel Fernandes Pinto nasceu no Porto, em 1980. É licenciada em Estudos Teatrais,
tendo complementado a sua
formação de actriz no Laboratoire de Recherches Théâtrales, sediado em Estrasburgo.
É também licenciada em Arquitectura, tendo colaborado
em gabinetes nacionais e franceses. É actriz, contadora de
histórias e autora de contos e
textos para teatro. Em 2005
criou o projecto Faunas – teatro portátil dirigido a jovens
onde escreve, encena e interpreta – e tem-no levado a várias escolas, bibliotecas e auditórios. |
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Minas de Póvoa de Cervães vão ser recuperadas
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As minas de Póvoa de Cervães, situadas na União de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de
Cervães, em Mangualde, vão ser recuperadas. O auto de consignação da empreitada foi assinado no
sábado, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e que
contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Minas de Póvoa de Cervães vão ser recuperadas
Posted by: Antonio Pacheco
24 de Janeiro de 2017
14 Views
As Minas de Póvoa de Cervães, situadas na União de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de
Cervães, vão ser recuperadas. O auto de consignação da empreitada foi assinado no passado sábado,
numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e que contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A empreitada está a
cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e desenvolve-se ao abrigo do contrato de
concessão que o Estado lhe outorgou, com exclusivo, para a recuperação ambiental das áreas
mineiras degradadas e as obras serão financiadas por fundos europeus, mediante candidatura
aprovada pelo programa Operacional Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos (POSEUR).
A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes e recuperação
paisagística. Esta empreitada está englobada na recuperação ambiental das antigas áreas mineiras
dos concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da Guarda) e de Mangualde (Viseu), com o
valor global de 2,9 milhões de euros, com o prazo de execução de um ano.
Por:Mun.Mangualde
24 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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No próximo dia 26 de janeiro, o Roteiro Cidadania em Portugal passa em Mangualde. Uma iniciativa
que está a percorrer o país com a realização de ações subordinadas aos temas da igualdade de género
e territórios sustentáveis. Em Mangualde, o auditório da ESFA , Escola Secundária Felismina Alcântara
acolherá a visualização da curta-metragem “O Muro”, um filme de animação realizado por alunos de
Artes da ESFA sob coordenação do CineClube de Viseu, no âmbito do Projeto “Cinema para as
Escolas”. As sessões realizam-se das 10h20 às 12h00 e das 14h35 às 16h00, e incluem um espaço
para debate e reflexão espaço intergeracional sobre igualdade e cidadania.
Este Roteiro pretende desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem de
descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação. Uma equipa de animação e comunicação e
uma carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, vão apoiar a dinamização de
atividades propostas por parcerias locais e pôr o país a pensar e a agir sobre as desigualdades, as
discriminações e as violências que ainda persistem. PARAR para dialogar e partilhar informação e
conhecimento acerca da Cidadania e Igualdade, PENSAR, conjuntamente com as comunidades e as
redes locais de parceria, estratégias de territorialização de políticas públicas e AGIR em prol da
Cidadania e Igualdade, impulsionando todos/as os/as agentes de desenvolvimento social e
mobilizando os recursos adequados em cada contexto.
O projeto cidadania em Portugal é da responsabilidade do Gabinete da Secretaria de Estado para a
Cidadania e Igualdade e da ANIMAR , Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e conta
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
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Faz 43 anos para o mês que vem, o gestor que se farta de pedalar. Aquele que já foi de Mangualde à
Serra da Estrela, das PPP à TAP, corre agora o risco de derrapar agarrado ao Novo Banco
O amigo conterrâneo precipitou-se. O Opus Dei, afinal, não recrutou Sérgio da Silva Monteiro. Na
adolescência, foi acólito, o padrinho é sacerdote, a falecida mãe, professora primária, era devota, a
irmã assessorou um antigo presidente da Câmara de Mangualde, que é supranumerário.
Coincidências. Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro diz pela sua própria voz que nunca pertenceu à
Prelatura pessoal da Igreja Católica. Casado e com descendentes, três raparigas e um rapaz, é fácil
encontrá-lo, aos fins-de-semana , a passear os herdeiros de bicicleta, no Parque das Nações, em
Lisboa, onde reside.
No passado, pedalou desde a sua terra natal, Mangualde, até ao infinito da Serra da Estrela. Agora, os
pedais têm tempo limite: Abril próximo. A milionária prestação de serviço ao Banco de Portugal
justifica-se numa alínea: encontrar comprador para o 'banco bom' após o naufrágio de Ricardo
Salgado. Bem posicionado para ficar com o Novo Banco é o Lone Star Funds, comandado por John
Grayken, tido como um oportunista que fez fortuna a partir dos erros alheios.
Próximo de Maria Luís
O governador Carlos Costa entusiasmou-se com a biografia do homem nascido em 19 de Fevereiro de
1974, sobretudo no que respeita a processos de privatização, sucedidos em 2013, e colocou-o à frente
do projecto de um negócio que já viu as águas de bacalhau. Não é a estreia de Sérgio Monteiro na
ribalta. Antes de ser secretário de Estado das Infra-estruturas e Transportes de Passos Coelho,
administrou a Caixa Banco de Investimento da CGD, onde às suas costas caíam as Parcerias PúblicoPrivadas (PPP). Dialogante, conciso e combativo. Travou batalhas.
Na TAP negociou com sindicatos de pilotos. No Metro retirou aos funcionários a regalia dos óculos
escuros. Privatizou a ANA, resolveu a CP Carga, vendeu os CTT em Bolsa à finança internacional.
Almas vivas do PSD não querem saber do CV de Monteiro: "Ainda para mais não é militante." É
apenas adepto do Benfica.
No consulado de Passos Coelho, diz-se que o pós-graduado em Ciências Empresariais fez papel de
ministro da Economia e que teve proximidade com Maria Luís Albuquerque. Há militantes do PSD que
não digerem o facto de, em Janeiro de 2011, ter integrado o Grupo de Trabalho para a reavaliação das
PPP e Concessões, por indicação de Governo socrático: "Sérgio Monteiro começa com os socialistas e a
seguir vai para governo de coligação PSD/PP. E depois, continua no seu melhor?!" A ironia refere-se
ao salário atual - 25, 4 mil € -, que teve direito a um prolongamento. A explicação do balúrdio veio em
comunicado. Monteiro, filho de um bancário da CGD, recebe uma remuneração igual à que auferia no
CaixaBI. Este detalhe provoca riso a fonte adjacente. O lugar de Monteiro terá sido preenchido e é
improvável que volte a reunir tantos euros num só mês.
ANTIGA ORTOGRAFIA
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PRÓXIMOS DIAS
SIMPÓSIO SOBRE
ENVELHECIMENTO
ACTIVO
Seia
Sexta-feira, 9h00
O CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela acolhe o I Simpósio sobre
Envelhecimento Activo. A
iniciativa, centrada no debate das “dinâmicas e desafios para uma nova geração”,
é promovida pela Santa Casa
da Misericórdia de Seia.

CONVÍVIO
DE BOCCIA
Sernancelhe
Sexta-feira, 10h00
O Exposalão de Sernancelhe
recebe um convívio de Boccia. O objectivo passa por
reunir os seniores e promover um convívio através da
prática desportiva.
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vão reunir-se em Vouzela a
partir de sexta-feira, em
mais uma edição do Cinclus
Fest.

CONCERTO
NA ACERT
Tondela
Sexta-feira, 21h45
O auditório 1 da ACERT recebe o concerto da Orquestra Clássica do Centro,
dirigida pelo maestro José
Eduardo Gomes.

SEMINÁRIO SOBRE
EDUCAÇÃO
Tondela
Sábado, 9h00
O Auditório Municipal de
Tondela recebe um Seminário de Educação, a partir das
9h00, que terá como convidado Nuno Crato, antigo ministro da Educação, que
intervém às 15h30.

SEXTA DA LUA

ENCONTRO
DE JANEIRAS

Mangualde
Sexta-feira, 21h00

Tarouca
Sábado, 20h00

A primeira ‘Sexta da Lua’
deste ano vai ser uma verdadeira ‘Balbúrdia no Olímpo’.
A peça, produzida pela companhia de teatro Língua de
Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde.

O auditório municipal de Tarouca recebe o Encontro de
Janeiras - Vale Varosa, organizado pelo município.

COLÓQUIO SOBRE
PATRIMÓNIO
RELIGIOSO
Sátão
Sexta-feira, 21h00
O colóquio “Património Religioso Fé, Arte e Cultura” irá
realizar-se na Casa da Cultura de Sátão.

FESTIVAL
DE IMAGEM
DE NATUREZA
Vouzela
Sexta-feira, 21h30
Os grandes nomes nacionais
da fotografia de natureza

CONCERTO DOS
LATITUDE QUATRO
Lamego
Sábado, 21h30
Os Latitude Quatro realizam
um concerto no Teatro Ribeiro Conceição. Tango,
fado, milongas, boleros e
novas composições completam o seu primeiro álbum
‘Músicas Portuárias’.

ANIVERSÁRO DO
CENTRO CULTURAL
DO ROJÃO GRANDE
Santa Comba Dão
Domingo, 13h00
O Centro Cultural de Rojão
Grande assinala o seu 37.º
aniversário com um almoço
convívio seguido de uma
tarde de animação.

Página 146

A147

Roteiro Cidadania em Portugal passa em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

25-01-2017

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=23016

Roteiro Cidadania em Portugal passa em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
25 de Janeiro de 2017
26 Views
Na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, o Roteiro Cidadania em Portugal passa em Mangualde.
Uma iniciativa que está a percorrer o país com a realização de ações subordinadas aos temas da
igualdade de género e territórios sustentáveis. Em Mangualde, o auditório da ESFA - Escola
Secundária Felismina Alcântara acolherá a visualização da curta-metragem "O Muro", um filme de
animação realizado por alunos de Artes da ESFA sob coordenação do CineClube de Viseu, no âmbito
do Projeto "Cinema para as Escolas". As sessões realizam-se das 10h20 às 12h00 e das 14h35 às
16h00, e incluem um espaço para debate e reflexão espaço intergeracional sobre igualdade e
cidadania.
Este Roteiro pretende desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem de
descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação. Uma equipa de animação e comunicação e
uma carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, vão apoiar a dinamização de
atividades propostas por parcerias locais e pôr o país a pensar e a agir sobre as desigualdades, as
discriminações e as violências que ainda persistem. PARAR para dialogar e partilhar informação e
conhecimento acerca da Cidadania e Igualdade, PENSAR, conjuntamente com as comunidades e as
redes locais de parceria, estratégias de territorialização de políticas públicas e AGIR em prol da
Cidadania e Igualdade, impulsionando todos/as os/as agentes de desenvolvimento social e
mobilizando os recursos adequados em cada contexto.
O projeto cidadania em Portugal é da responsabilidade do Gabinete da Secretaria de Estado para a
Cidadania e Igualdade e da ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e conta
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Por:Mun.Mangualde
25 de Janeiro de 2017
Antonio Pacheco
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Neste sábado foi assinado o auto de consignação da empreitada, minas de Póvoa de Cervães, numa
cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
A empreitada está a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), esta intervenção incluirá
saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes e recuperação paisagística. Esta
empreitada está englobada na recuperação ambiental das antigas áreas mineiras dos concelhos de
Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da Guarda) e de Mangualde (Viseu).
Número de edição: 531
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As Minas de Póvoa de Cervães, situadas na União de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de
Cervães, vão ser recuperadas. O auto de consignação da empreitada foi assinado no sábado, numa
cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e que contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A empreitada está a cargo
da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e desenvolve-se ao abrigo do contrato de concessão
que o Estado lhe outorgou, com exclusivo, para a recuperação ambiental das áreas mineiras
degradadas e as obras serão financiadas por fundos europeus, mediante candidatura aprovada pelo
programa Operacional Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos (POSEUR).
A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes e recuperação
paisagística. Esta empreitada está englobada na recuperação ambiental das antigas áreas mineiras
dos concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da Guarda) e de Mangualde (Viseu), com o
valor global de 2,9 milhões de euros, com o prazo de execução de um ano.
24 Janeiro, 2017 |Autor:
ViseuMais
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Grácio
dos Santos
Santarém

Sofia
Monteiro
Man Buaide

Dadores do
Tramagal

A NOTICIA
SENIORES. Está a funcionar no Sardoal a Universidade Sénior. Destina-se a
todas as pessoas com 55 anos ou mais.
A cámara é a entidade promotora.
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A RESPOSTA
As aulas da Universidade Sénior têm
lugar na Biblioteca Municipal, no Centro Cultural Gil Vicente e noutros equipamentos municipais.

• MÚSICA. O Complexo Paroquial de
Mangualde recebeu um concerto da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil
das Escolas de Mangualde.

A Iniciativa foi promovida pela Cámara
Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de Viseu Dr. Azeredo Perdigão.

DÁDIVAS. A Associação Humanitária
de Dadores de Sangue da Freguesia do
Tramagal promove no dia28 mais uma
ação de recolha.

Esta ação de recolha de sangue decorre na localidade de Bemposta (concelho de Abrantes) no seguinte horário:
das 09h30 às 13h00.
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AMANHÃ
CONVÍVIO
DE BOCCIA
Sernancelhe
10h00
O Exposalão de Sernancelhe
recebe amanhã um convívio
de Boccia. O objectivo passa
por reunir os seniores e promover um convívio através
da prática desportiva.

SEXTA DA LUA
Mangualde
21h00
A primeira ‘Sexta da Lua’
deste ano vai ser uma verdadeira ‘Balbúrdia no Olímpo’.
A peça, produzida pela companhia de teatro Língua de
Trapo, sobe ao palco do Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde.

COLÓQUIO SOBRE
PATRIMÓNIO
RELIGIOSO
Sátão
21h00
O colóquio ‘Património Religioso Fé, Arte e Cultura’ irá
realizar-se na Casa da Cultura de Sátão.

FESTIVAL
DE IMAGEM
DE NATUREZA
Vouzela
21h30
Os grandes nomes nacionais da fotografia de natureza vão reunir-se em
Vouzela a partir de sexta-feira e até domingo, em
mais uma edição do Cinclus
Fest.

CONCERTO
NA ACERT
Tondela
21h45
O auditório 1 da ACERT recebe o concerto da Orquestra Clássica do Centro,
dirigida pelo maestro José
Eduardo Gomes.
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Gouveia

Empresa de Desenvolvimento
Mineiro investe 2,5 milhões de euros
na requalificação de áreas mineiras
ca, a coordenação de segurança em obra, a fiscalização ambiental e um
conjunto de serviços de
monitorização ambiental
e radiométrica.
A empreitada está englobada na recuperação
ambiental das antigas áreas mineiras dos concelhos
de Gouveia, Fornos de AIgodres e Mangualde e foi
adjudicada à empresa
CONDURIL - Engenharia
S.A. pelo valor de
O Município de Gouveia e a EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro,
S.A. assinaram no sábado,
dia 21 de Janeiro, o auto
de consignação da Empreitada de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas
Mineiras do concelho de
Gouveia, um investimento
de cerca de 2,5 milhões de
euros. A cerimónia do Auto
de Consignação da Empreitada de Recuperação
Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga e Vale de Videira
realizou-se no Salão Nobre
da Câmara Municipal de
Gouveia e foi presidida

pelo Secretário de Estado
da Energia, Jorge Seguro
Sanches.

2.952.000,01 euros, tendo como prazo de execução um ano.
A intervenção da EDM
desenvolve-se ao abrigo
do contrato de concessão
que o Estado lhe outorgou, com exclusivo, para
a recuperação ambiental
das áreas mineiras degradadas (DL 198-A/2001-3/
7), e as obras serão, em
parte relevante, financiadas por fundos europeus
estruturais de investimento, mediante candi-

Na mesma ocasião foi
ainda assinado, entre o
Município de Gouveia e a
EDM, um Acordo de Parceria que visa o aproveitamento e a valorização do
potencial cultural, turístico, geológico e mineiro
dos territórios das antigas
áreas mineiras existentes
no concelho de Gouveia.
Para além da empreitada
de recuperação ambiental, a intervenção integra

datura aprovada pelo Programa Operacional Sus-

ainda a realização dos estudos e projectos necessários, a fiscalização técni-

tenta bilidade e Uso Eficiente dos Recursos (POSEUR).
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Empresa de Desenvolvimento Mineiro investe 2,5 milhões de euros na requalificação
de áreas mineiras
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Gouveia
O Município de Gouveia e a EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. assinaram no sábado,
dia 21 de Janeiro, o auto de consignação da Empreitada de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas
Mineiras do concelho de Gouveia, um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. A cerimónia do
Auto de Consignação da Empreitada de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de
Castelejo, Formiga e Vale de Videira realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Gouveia e foi
presidida pelo Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
Na mesma ocasião foi ainda assinado, entre o Município de Gouveia e a EDM, um Acordo de Parceria
que visa o aproveitamento e a valorização do potencial cultural, turístico, geológico e mineiro dos
territórios das antigas áreas mineiras existentes no concelho de Gouveia. Para além da empreitada de
recuperação ambiental, a intervenção integra ainda a realização dos estudos e projectos necessários,
a fiscalização técnica, a coordenação de segurança em obra, a fiscalização ambiental e um conjunto de
serviços de monitorização ambiental e radiométrica.
A empreitada está englobada na recuperação ambiental das antigas áreas mineiras dos concelhos de
Gouveia, Fornos de Algodres e Mangualde e foi adjudicada à empresa CONDURIL - Engenharia S.A.
pelo valor de 2.952.000,01 euros, tendo como prazo de execução um ano.
A intervenção da EDM desenvolve-se ao abrigo do contrato de concessão que o Estado lhe outorgou,
com exclusivo, para a recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas (DL 198-A/2001-3/7), e
as obras serão, em parte relevante, financiadas por fundos europeus estruturais de investimento,
mediante candidatura aprovada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Uso Eficiente dos
Recursos (POSEUR).
27 Jan.2017
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MINAS VÃO SER
RECUPERADAS

13 As minas de Póvoa de
Cervães, situadas na União
de Freguesias de Santiago
Cassurrães e Póvoa de Cervães, no concelho de Mangualde, vão ser recuperadas.
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