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30-04-2010

Concessão auto-estradas do centro

Por causa da crise, a concessão auto-estradas do centro parece estar de fora dos planos do Governo,
ou pelo menos o projecto terá de ser reavaliado. Comentário de Carlos Encarnação, autarca de
Coimbra, de João Nuno Azevedo, autarca de Mangualde, e de Carlos Cabral, autarca da Mealhada.
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30-04-2010

Projecto das Auto-Estradas do Centro

O presidente da Câmara de Mangualde não aceita mudanças no projecto das Auto-Estradas do Centro.
É a única concessão rodoviária que o Governo admite vir a reavaliar. Declarações do autarca João
Azevedo.
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ATÉ 14 MAIO - MANGUALDE

‘O sítio das coisas selvagens’
na Biblioteca Municipal
O Ciclo de Cinema “Livros aos Filmes”, uma organização conjunta entre
a Câmara Municipal de Mangualde, a
Biblioteca Municipal e o Cine Clube de
Viseu, arrancou a 16 de Abril e prolongase até 14 de Maio, sempre às sextas-feiras,
com sessões às 10h30 (escolas) e às 21h00
(público em geral), na Biblioteca Municipal de Mangualde. A entrada é livre.
ATÉ FINAIS DE MAIO – S. COMBA DÃO

Rastreio de Cancro da Mama
Uma unidade móvel de mamografia do
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai estar
junto ao Centro de Saúde de Santa Comba
Dão até final do mês de Maio. O serviço
gratuito de exame mamográfico digital
estará disponível de segunda a quinta-feira,
das 9h às 18h, e à sexta-feira, entre as 9h e
as 13 horas.
1 MAIO - MANGUALDE

Encontro de bicicletas antigas
O Município de Mangualde, em parceria com a Associação Cultural Recreativa e
Social da Cunha Alta, promove o Encontro
de Bicicletas Antigas, no próximo dia 1
de Maio, sábado, pelas 9h00. O ponto de
encontro é na sede da Junta de Freguesia
da Cunha Alta. A participação é livre, mas
os interessados em participar no almoço
convívio terão de se inscrever (967 231 813,
963 925 992 e 939 908 911) e o custo é de
6€.
1 E 2 MAIO – PENEDONO

Mercado Magriço
A Câmara Municipal de Penedono pro-
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Vai acontecer…
move, nos próximos dias 1 e 2 de Maio, a 1.ª
edição do Mercado Magriço, um evento que
tem como principal objectivo promover as
potencialidades gastronómicas e as actividades artesanais concelhias. Para além da
componente comercial e empresarial, este
será, sem dúvida, um espaço vocacionado à
promoção turístico-cultural deste pequeno
recanto beirão, sendo de igual modo um
dos motores da afirmação enquanto destino
turístico.
Prova desta determinação é a presença
de uma delegação de Angola que, por esta
altura, escolhe o Mercado Magriço para a
divulgação dos seus atractivos.
2 MAIO - MANGUALDE

Passeio de BTT em Mourilhe
Com uma vista privilegiada, a Serra da
Estrela como pano de fundo e trilhos fabulosos, a Associação Cultural e Recreativa de
Mourilhe irá organizar um passeio de BTT
no dia 02 de Maio.
O prazo das inscrições foi alargado até
ao dia 01 de Maio podendo os interessados
obter mais informações em http://acrmourilhe.blogspot.com/.
2 MAIO – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

Oferta Especial Dia da Mãe
As Termas de S. Pedro do Sul prepararam uma oferta especial para “mimar”
todas as mães de Portugal... No próximo dia
2 de Maio, ofereça bem-estar, com saúde,
brindando a sua Mãe com o melhor que
a natureza lhe oferece... Uma experiência
natural, um programa de 1 ou 2 dias, com
águas termais, nas maiores Termas da Pe-

nínsula Ibérica!!! Inseridas num cenário de
beleza e de grande riqueza natural, as Termas de São Pedro do Sul convidam ao relax
e bem-estar, onde são combinadas técnicas
terapêuticas com uma água medicinal com
características únicas.
2 MAIO – MANHOUCE

1.º Mercado das Aldeias
No próximo dia 2 de Maio, vai realizarse o 1º Mercado das Aldeias, na freguesia de
Manhouce, concelho de S. Pedro do Sul.
Este Mercado realizar-se-á uma vez
por mês, da Primavera ao Outono, e uma
aldeia diferente do maciço da Gralheira
acolherá um mercado onde os produtores
serranos terão oportunidade de vender os
seus produtos agrícolas, enchidos, doçaria
tradicional, artesanato, etc., em simultâneo
com um conjunto de actividades paralelas
como música tradicional ao vivo, oficinas
de saberes tradicionais, provas gastronómicas, passeios pedestres, entre outras.
Esta é mais uma organização do “Projecto Criar Raízes” e do Município de S. Pedro
do Sul, numa lógica de desenvolvimento
dos locais mais sujeitos a desertificação,
potenciando os milhares de aquistas que,
todos os anos, passam pelas maiores Termas
do país.
2 MAIO – S. PEDRO DO SUL

Concerto Sinfónico-Coral
O Convento de S. José, em S. Pedro do
Sul, vai receber, no próximo domingo, dia
2 de Maio, pelas 17 horas, um Concerto
Sinfónico-Coral, organizado pela Sociedade Musical Filarmónica Harmonia e com

o apoio da Câmara Municipal de S. Pedro
do Sul. Para além do grupo anfitrião, o
espectáculo terá ainda a participação do
Grupo Coral de Abraveses e do Coral Lopes
Morago.
O concerto tem entrada livre.
MAIO – SÁTÃO

Atelier ‘Ciência Viva’
No âmbito do estágio de Animação
Sócio-educativa, a Biblioteca Municipal
de Sátão vai apresentar o Atelier Ciência
Viva, durante o mês de Maio. Esta iniciativa pretende ir ao encontro das crianças
que frequentam as Escolas do 1.º Ciclo do
Concelho de Sátão e dar-lhes a conhecer
diversas experiências que se podem fazer
com simples objectos.
Estimular a curiosidade, a imaginação,
aumentar os níveis de literacia científica,
promover a interacção entre os diversos
anos lectivos, proporcionar ambientes para
uma aprendizagem significativa no ensino
experimental das ciências e ao mesmo
tempo, promover um espaço de aprendizagem com o lúdico e o lazer são alguns dos
objectivos deste atelier.
5 MAIO – CONTENÇAS (MANGUALDE)

Idosos em segurança
Em parceria com a Câmara Municipal
de Mangualde, a GNR e a Junta de Freguesia
da Santiago de Cassurrães, a Rede Social de
Mangualde vai dinamizar mais uma acção
de informação “Idosos em Segurança”.
Esta acção, que se dirige a toda a comunidade, em particular à população idosa, no
âmbito da operacionalização do Plano de
Acção 2009/2010 da Rede Social de Mangualde, terá lugar no próximo dia 5 de Maio,
quarta-feira, pelas 17h00, na Associação
de Solidariedade Social de Contenças de
Baixo.
A entrada é livre.
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

‘Os brilhos do invisível
A Arte na realização sacerdotal’
Foi inaugurada no sábado
a Exposição que a Diocese de
Viseu, através do Departamento
dos Bens Culturais da Diocese de
Viseu, preparou para assinalar de
forma significativa o Ano Sacerdotal. A sessão de inauguração
decorreu na Igreja do Seminário Maior de Viseu e iniciou-se
com um momento musical, proporcionado por três alunos do
Conservatório Regional Azeredo
Perdigão, o Marco, o Daniel e a
Sandra, que executaram três músicas, concretamente: de J. S. BACH,
Jesus bleibet meine freunde, de C.
FRANCK, Panis Angelicus e de G.
FAURÉ, Pie Jesu.
O Pe. António Jorge, reitor
do Seminário Menor da Diocese,

apresentou uma comunicação
sobre a dimensão horizontal da
formação sacerdotal, reportandose de forma directa ao segundo
núcleo da Exposição, intitulado
Sacerdócio, vocação e itinerários
formativos, no qual, através de
peças de arte e de documentos
históricos, são apresentados os
três seminários, o Seminário em
Família, o Seminário Menor e o
Seminário Maior.
Seguiu-se a apresentação da
Exposição por parte do Departamento dos Bens Culturais, com a
justificação da temática e a expliação da narrativa expositiva, que
se enconta organizada em quatro
núcleos, concretamente: Cristo,
o Sacerdote Eterno; Sacerdócio,

vocação e itinerários formativos;
Ars Celebrandi, no centro da vida
sacerdotal e Sacerdócio, vida e
missão. Trata-se de uma amostra
de arte sacra, que integra seis
dezenas de peças provenientes da
Diocese de Viseu, concretamente
do Seminário Maior, do Seminário Menor, do Paço Episcopal, da
Câmara Municipal de Mangualde,
da Universidade Católica Portuguesa (Pólo de Viseu), da Catedral
de Santa Maria de Viseu, do Lar de
Santo António, da Misericórdia de
Mangualde, da Ordem Terceira do
Carmo, do Paço Episcopal e das
Paróquias de Arões, Cambra, Carvalhal de Vermilhas, Fataunços,
Lajeosa do Dão, Povolide, Quintela de Azurara, Ribafeita, Santiago
de Cassurrães, São João do Monte,
Sátão, Serrazes e Vouzela. Foi feito
um especial agradecimento a todas as entidades que apoiaram e
possibilitaram a realização deste
projecto expositivo, referindo-se o
contributo da Vilda, da Direcção
Regional de Cultura do Centro,
da Câmara Municipal de Viseu,
Volter, da Dietmed | Diet Saúde,
da Arte e Talha, do Governo Civil
do Distrito de Viseu, do Crédito
Agrícola, da Farmácia Marques,

da Sonae Indústria, da Matinfra,
da Farmácia Gama Vieira, do
Centro de Formação Profissional de Viseu, da Murganheira,

da Paróquia de Mangualde e da
Ocidental Seguros.
A sessão foi encerrada pelo
Bispo D. Ilídio Leandro, que
sublinhou a importância deste
projecto como forma de celebrar
o Ano Sacerdotal, referindo-se
de forma particular ao título da
Exposição, por considerar que
traduz de forma expressiva e com
grande simbolismo o significado
e a importância do ministério do
sacerdócio.
Seguiu-se a visita guiada à

Exposição, que se encontra instalada nas salas envolventes do
claustro do Seminário, repartida
por quatro salas correspondentes
aos quatro núcleos já referenciados. Na sua concepção, para além
do mobiliário expositivo, assume
especial relevância a cenografia
decorrente da iluminação.
A exposição encontra-se aberta ao público até 31 de Julho, sendo proporcionadas visitas guiadas,

adaptadas aos diferentes grupos
etários, e assegurada a flexibilidade dos horários de acordo com
as solicitações dos grupos.
INFORMAÇÕES:
Seminário Maior de Viseu
Horário:
Segunda a Sábado
09h30 - 12h30 | 14h30 – 15h30
tel. +351 232 467 360
tm. 963 759 923
bensculturais@diocesedeviseu.pt
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

‘Os brilhos do invisível
A Arte na realização sacerdotal’
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MANGUALDE ± IC 12 avanoa
2 Fevereiro 2010

1 coment irios

©Mangualde precisa desta via. e  uma luta de anos e finalmente vai avan oarª ± o
Presidente da C kmara Municipal de Mangualde, Jomo Azevedo, congratula -se com o
an~ncio efectuado ontem pelo ministro das Obras P ~blicas, Antynio Mendonoa, onde
este afirmou que a concess mo rodovi iria Auto -Estradas do Centro vai avan oar. O
Governo decidiu suspender o lan oamento de novas concess }es rodovi irias, mas
segundo o ministro, a do Centro p  para continuar porque ³esti em fase final de
concurso´. Apesar dos v irios adiamentos, a nova data de entrega de propostas p a
pryxima quinta-feira, 4 Fevereiro.
Durante o passado fim -de-semana o Ministro das Finan oas, Teixeira dos Santos,
declarou que n mo seriam feitas novas adjudica o}es no plano rodovi irio, avan oando apenas as estradas j i
adjudicadas. ©As declarao}es do Sr Ministro das Finan oas deixaram-me em d ~vida relativamente ao futuro da
auto-estrada IC12, que p  para n ys uma luta de anos, porque p  essencial para o desenvolvimento de
Mangualdeª, afirmou o edil do munic tpio de Mangualde. ©Esta not tcia psem d~vida uma boa-nova que me deixa
mais tranquilo e muito satisfeitoªconcluiu o Autarca. A concess mo Auto -Estradas do Centro inclui a concepomo,
construomo, aumento do n ~mero de vias, financiamento, explora omo e conserva omo dos lanoos de auto-estrada
Trouxemil/Fatl (IP3), Mealhada/Oliveira de Azempis (IC2), Mealhada (IC12), Santa Comba Dmo (IC12-IP3) e Canas
de Senhorim/Mangualde (IC12). Segundo Ant ynio Mendonoa, aquilo que estava decidido, adjudicado e em fase
final de concurso vai avanoar.

Newslwtter Mangualde Online

Categoria: Obras

1 Comentirios

1 coment irios

Novo Comentirio

Comentirios
#1 (28 Abr 2010) - Cafre:
SEm duvida que pum trooo muito necessario. e Porquq?
1. a IP3 pe sempre foi muito perigosa e alteri-la tem custos incriveis.
2. A ligaomo a Mangualde pelo Luso pum calvirio.
Faz falta, sem d~vida, uma ligaomo de Mangualde jA1 saindo fora de Sta Comba e Luso. Todos beneficiar mo.

Página 6

Farol da Nossa Terra.com

País: Portugal
Period.: Diária
Âmbito: Online

ID: 29933702

29-04-2010

Pag.: 2 de 3

Escreva um comentirio
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Submeter

g Notificar-me, para o email, sempre que haja novos comentirios a este artigo.
c
d
e
f

Nottcia Anterior
VISEU ± Encontro de Dan oa | Meeting Dance ±
TEATRO VIRIATO
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MANGUALDE: UM QUARTO DA POPULA dO BEBE EM EXCESSO

Òltima Hora Internacional

MANGUALDE: UM QUARTO DA POPULAdO BEBE EM EXCESSO
Quinta, 29 Abril 2010 09:27

C e r c a d e 2 5 % d o s h a b i t a n t e s d e M a n g u a l d e s mo consumidores
excessivos de bebidas ou alco ylicos, revela o Pr p-Diagnystico Social de
2010. "Retrato geral social" do concelho, como p  designado, o
documento traz para a luz do dia realidades que a Ckmara Municipal de
Mangualde n mo esconde e est i a avaliar jlupa. Desde o desemprego,
que afecta sobretudo a popula omo feminina, atpao n~mero "consider ivel
" de beneficiirios do Rendimento Social de Inser omo. Mas pno consumo
excessivo de ilcool que est i a maior preocupa omo das autoridades.
Sobretudo por tratar -se de uma situa omo recorrente que, j i  no pr pdiagnystico social de 2006, era reportada como sendo de elevado grau
de gravidade e de diftcil resolu omo (grau 4 num escala de 5 para ambos os indicadores). Os dados que
confirmam que cerca de 25% do total da popula omo residente no concelho p constitutda por bebedores
excessivos ou alcoylicos foram obtidos junto do Centro Regional de Alcoologia de Coimbra, noticia o JN.
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Mangualde

Junta de Chãs de Tavares
penhorada por dívida ao IFADAP
 Caso remonta aos anos 80 e em causa está verba superior a 100 mil euros
A Junta de Chãs de Tavares, no concelho
de Mangualde, está a ser confrontada com a penhora
de um terreno devido a uma dívida ao antigo IFADAP Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e das Pescas. Em causa está
o incumprimento de um projecto de reflorestação
naquela freguesia que obriga a autarquia
a restituir uma verba superior a 100 mil euros
JOSÉ FONSECA

Está marcada para o próximo dia 18 de Maio a venda, em
hasta pública, de um terreno
penhorado à Junta de Chãs de
Tavares, em Mangualde. Contactado pelo nosso Jornal, o presidente da Junta, Carlos Oliveira, adiantou que ainda não
teve conhecimento oficial do

caso, com o qual foi confrontado, no passado sábado, durante
a reunião da Assembleia de Freguesia, com a situação.
"Ainda não fui ao Tribunal
de Mangualde saber do que se
trata, mas ao que tudo indica e
tendo em conta o que me foi dito por alguns elementos da Assembleia, poderá estar em causa uma verba recebida para a

concretização de três projectos
de reflorestação na nossa freguesia, entre 1984 e 1986, e que
não chegaram a ser finalizados
devido à revolta da população
que estava contra o projecto",
explicou o autarca ao Diário de
Viseu, recordando que era presidente da Junta na altura.
"Tivemos de parar tudo e o
projecto não se chegou a concretizar, embora se tivesse gasto
as verbas recebidas", acrescentou o autarca.
Quanto à penhora, admitiu a
possibilidade de ter havido
alguma troca de correspondência entre o IFADAP e a autarquia numa altura em que não
estava à frente da Junta, garan-

tindo não estar a par do processo. "Vou averiguar para depois
tomar uma decisão", finalizou.
PS critica
Alexandre Constantino,
membro do PS na Assembleia
da Freguesia, explicou ao Diário de Viseu que em causa
poderá estar uma verba superior a 100 mil euros aos quais é
preciso acrescentar os juros,
mostrando-se surpreendido
quanto ao facto de o processo
se arrastar há mais de 20 anos.
"Porque é que não devolveram, de imediato, o dinheiro?",
questiona o socialista, que perdeu as eleições autárquicas contra Carlos Oliveira, lamentando

que a freguesia esteja na iminência de perder um terreno,
"sem que Junta faça alguma
coisa".
Contas chumbadas
Alexandre Constantino criticou ainda a gestão do actual
presidente da Junta, revelando
que, no sábado passado, a Assembleia de Freguesia chumbou o Plano de Contas de 2009
devido a diversas situações que
levantaram dúvidas aos elementos da Assembleia, dando
o exemplo da ausência de receitas, quando, segundo ele, existem provas de que a Junta recebeu pagamentos de taxas e verbas correspondentes a vendas

de jazigos no cemitério da freguesia.
"O PS votou contra e os elementos do PSD optaram pela
abstenção", revelou.
Quanto ao chumbo das contas, o presidente da Junta adiantou ao nosso Jornal que os
documentos irão ser enviados
para o Tribunal de Contas,
cabendo a este organismo
tomar uma decisão.
"Foi a primeira vez que isto
aconteceu, pelo que nem sei o
que poderá vir a acontecer",
sublinhou Carlos Oliveira.
O Diário de Viseu tentou,
sem sucesso, obter um comentário do presidente da Câmara
de Mangualde.
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Junta de Chms de Tavares penhorada por dtvida ao IFADAP
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Estimarcada para o pryximo dia 18 de Maio a venda, em hasta p~blica, de um terreno
penhorado jJunta de Chms de Tavares, em Mangualde. Contactado pelo nosso Jornal, o
presidente da Junta, Carlos Oliveira, adiantou que ainda nmo teve conhecimento oficial do
caso, com o qual foi confrontado, no passado sibado, durante a reunimo da Assembleia de
Freguesia, com a situaomo.
"Ainda nmo fui ao Tribunal de Mangualde saber do que se trata, mas ao que tudo indica e
tendo em conta o que me foi dito por alguns elementos da Assembleia, poderiestar em
causa uma verba recebida para a concretizaomo de trrs projectos de reflorestaomo na nossa
freguesia, entre 1984 e 1986, e que nmo chegaram a ser finalizados devido jrevolta da
populaomo que estava contra o projecto", explicou o autarca ao Diirio de Viseu, recordando
que era presidente da Junta na altura.
"Tivemos de parar tudo e o projecto nmo se chegou a concretizar, embora se tivesse gasto as
verbas recebidas", acrescentou o autarca.
Quanto jpenhora, admitiu a possibilidade de ter havido alguma troca de correspondrncia
entre o IFADAP e a autarquia numa altura em que nmo estava jfrente da Junta, garantindo
nmo estar a par do processo. "Vou averiguar para depois tomar uma decismo", finalizou.
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PS critica
Alexandre Constantino, membro do PS na Assembleia da Freguesia, explicou ao Diirio de
Viseu que em causa poderiestar uma verba superior a 100 mil euros aos quais ppreciso
acrescentar os juros, mostrando-se surpreendido quanto ao facto de o processo se arrastar
himais de 20 anos.
"Porque pque nmo devolveram, de imediato, o dinheiro?", questiona o socialista, que perdeu
as eleio}es autirquicas contra Carlos Oliveira, lamentando que a freguesia esteja na
iminrncia de perder um terreno, "sem que Junta faoa alguma coisa".
Contas chumbadas
Alexandre Constantino criticou ainda a gestmo do actual presidente da Junta, revelando que,
no sibado passado, a Assembleia de Freguesia chumbou o Plano de Contas de 2009
devido a diversas situao}es que levantaram d~vidas aos elementos da Assembleia, dando o
exemplo da ausrncia de receitas, quando, segundo ele, existem provas de que a Junta
recebeu pagamentos de taxas e verbas correspondentes a vendas de jazigos no cemitprio da
freguesia.
"O PS votou contra e os elementos do PSD optaram pela abstenomo", revelou.
Quanto ao chumbo das contas, o presidente da Junta adiantou ao nosso Jornal que os
documentos irmo ser enviados para o Tribunal de Contas, cabendo a este organismo tomar
uma decismo.
"Foi a primeira vez que isto aconteceu, pelo que nem sei o que poderivir a acontecer",
sublinhou Carlos Oliveira.
O Diirio de Viseu tentou, sem sucesso, obter um comentirio do presidente da Ckmara de
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Mangualde

Encontro de bicicletas
antigas decorre sábado
A Câmara de
Mangualde e a
Associação Cultural Recreativa
e Social da Cunha Alta promovem sábado
um encontro de
bicicletas antigas.
O ponto de encontro é a sede da Junta de Freguesia da Cunha
Alta, passando depois o circuito por Casal de Cima, Estradão de
Almeidinha, Almeidinha, Bairro do Modorno, Rua Luís de
Camões, Av. General Humberto Delgado, Largo Dr. Couto,
Relógio Velho, Complexo Paroquial, Rua 1.º de Maio e Rua
Azurara da Beira.
A participação é livre.
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Viseu expõe a arte
na realização sacerdotal
Está patente ao público até 31 de Julho, no Seminário
de Viseu, a exposição “Brilhos do invisível. A arte
na realização sacerdotal”. A iniciativa compõe-se de
quatro núcleos que evidenciam alguns dos princípios
subjacentes ao exercício sacerdotal e desafiam o
público a compreender e a interpretar o sentido e
a beleza desse ministério. Para a construção da narrativa expositiva foram seleccionadas obras de arte
representativas e contextualizantes desta temática,
pertencentes ao Pólo de Viseu da Universidade Católica, à Câmara Municipal de Mangualde, às paróquias, aos seminários diocesanos (Seminário Menor
e Seminário Maior) e ao Paço Episcopal da Diocese.
Os projectos expositivos promovidos pela Diocese
de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, têm «sido orientados numa articulação directa
com as temáticas especialmente consideradas para
reflexão e celebração anual ou com as actividades
desenvolvidas por outros organismos diocesanos».
Esta perspectiva visa o «desenvolvimento de uma
abordagem integrante do património cultural religioso, pronunciando em equilíbrio as vertentes estética
e espiritual», lê-se num comunicado enviado à imprensa. Na definição do sentido geral da exposição
procurou-se colocar em evidência as vertentes que
se «afiguram como estruturantes para a compreensão
da formação e da vivência sacerdotal». A realização
destas exposições constitui uma oportunidade para
expor peças que até aqui nunca integraram qualquer
narrativa expositiva, «pelo que a sua fruição se
encontra essencialmente circunscrita às respectivas
comunidades paroquiais e a eventuais visitantes».
Através deste evento as obras de arte sacra seleccionadas «podem ser contempladas por um público
mais vasto e diversificado e ser compreendidas na
sua estética, materialidade, funcionalidade e simbologia em articulação com o seu posicionamento no
quadro do discurso expositivo».
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Major Diná Azevedo é irmã do presidente da Câmara de Mangualde

Novo avião da Força Aérea
é pilotado por mulher mangualdense
O novo avião C-295 da
Força Aérea Portuguesa
destacado para a Base
das Lajes, que vai cumprir
missões sanitárias e
militares nas, por vezes,
duras condições
climatéricas dos Açores,
tem aos comandos uma
mulher de Mangualde,
a major Diná Azevedo
Ao contrário de muitas crianças que sonham pilotar
aviões, Diná Azevedo nunca
pensou seguir esta profissão
quando era pequena, acabando
por vir parar aos comandos de
um avião quase por um acaso.
Nascida há 38 anos em Mangualde e irmã do actual presidente da Câmara deste município do distrito de Viseu, a militar admitiu que "não sabia o
que queria ser quando fosse
grande", tendo a opção por esta
carreira surgido quando leu
um folheto promocional da
Força Aérea Portuguesa.
"Fui ao Instituto Superior Té-

Diná Azevedo nunca pensou seguir esta profissão quando era pequena

cnico para ver os cursos disponíveis e vi um folheto com publicidade da Força Aérea a sensibilizar mulheres para uma
carreira de piloto aviador, o que
me seduziu e me conduziu até
aqui", recordou Diná Azevedo.
"Pensava em Engenharia Aeronáutica mas decidi experimentar ser piloto por ser a primeira vez que a Força Aérea

Portuguesa admitia mulheres
nas suas fileiras, o que me pareceu um desafio excitante",
acrescentou.
Diná Azevedo, que já leva
cerca de duas décadas como piloto profissional, já voou em
aviões tão diferentes como os
Aviocar e os E-3A, comandando agora os novos C-295 recentemente adquiridos. "É uma ae-

ronave diferente das anteriores
pois possui equipamentos e tecnologia que se assemelha em
muito aos da aviação civil", afirmou, salientando, no entanto,
que o C-295 "tem equipamentos específicos que fazem a
diferença em termos militares".
O novo avião é um bimotor
turbo-hélice, que pode transportar 24 macas de feridos ou
doentes ou transportar 9.250
quilos de carga diversa, incluindo veículos ligeiros.
Tem uma capacidade de
transporte e de autonomia de
voo que lhe garante as condições necessárias para operar
em missões de busca, salvamento e transporte sanitário
nos Açores.
Duas décadas depois de ter
começado a voar, Diná Azevedo assegurou que não está arrependida da opção que tomou,
considerando que "as experiências têm sido sempre positivas,
apesar de viver profissionalmente num mundo maioritariamente masculino".
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Presidente da CEP: viagem do Papa p
momento de esperanoa em tempo de
crise
D. Jorge Ortiga acredita que haveriresposta positiva dos
portugueses jvisita de Bento XVI

A arte na realizaomo sacerdotal
Desde hoje (24 de Abril) que estipatente ao p~blico, no Seminirio de Viseu, a exposiomo ©Brilhos do invistvel. A arte na
realizaomo sacerdotalª
A exposiomo comp}e-se de quatro n~cleos ± Cristo: O Sacerdote eterno / Sacerdycio: vocaomo e itineririos formativos / No
centro da vida sacerdotal: a ³ars celebrandi´/ O Sacerdycio: vida e missmo ± evidenciam alguns dos princtpios subjacentes ao
exerctcio sacerdotal e desafiam o p~blico a compreender e a interpretar o sentido e a beleza desse ministprio.
Para a construomo da narrativa expositiva foram seleccionadas obras de arte representativas e contextualizantes desta
temitica, pertencentes ao Pylo de Viseu da Universidade Catylica, jCkmara Municipal de Mangualde, js paryquias, aos
seminirios diocesanos (Seminirio Menor e Seminirio Maior) e ao Paoo Episcopal da Diocese.
Os projectos expositivos promovidos pela Diocese de Viseu, atravps do Departamento dos Bens Culturais, trm ³sido
orientados numa articulaomo directa com as temiticas especialmente consideradas para reflexmo e celebraomo anual ou com
as actividades desenvolvidas por outros organismos diocesanos´. Esta perspectiva visa o ³desenvolvimento de uma abordagem
integrante do patrimynio cultural religioso, pronunciando em equiltbrio as vertentes estptica e espiritual´± lr-se num
comunicado enviado jAgrncia ECCLESIA.
Na definiomo do sentido geral da exposiomo ³procurimos colocar em evidrncia as vertentes que se nos afiguram como
estruturantes para a compreensmo da formaomo e da vivrncia sacerdotal´. A realizaomo destas exposio}es constitui uma
oportunidade para expor peoas que atpaqui nunca integraram qualquer narrativa expositiva, ³pelo que a sua fruiomo se
encontra essencialmente circunscrita js respectivas comunidades paroquiais e a eventuais visitantes´. Atravps deste evento
as obras de arte sacra seleccionadas ³podem ser contempladas por um p~blico mais vasto e diversificado e ser
compreendidas na sua estptica, materialidade, funcionalidade e simbologia em articulaomo com o seu posicionamento no
quadro do discurso expositivo´.
Exposiomo aberta ao p~blico de 24 de Abril a 31 de Julho

Salvaguarda e Protecomo de
Bens Culturais da Igreja
Vocao}es: Diocese de
Viseu aposta na Internet
Construir e intervir no
Patrimynio Religioso
Igreja e Rep~blica: Mitos e
Histyrias
Como ser artista na regimo
de Fitima
Visita js Igrejas de Marco
de Canaveses
Servioo Diocesano de
Acylitos de Viseu di
primeiros passos
Vila Vioosa mostra ©Da Ceia
jRessurreiomoª
Bispo de Viseu critica
comunicaomo social
Homilia do Bispo de Viseu
na celebraomo da Òltima
Ceia
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Bento XVI estina Festa da
Famtlia
O ~ltimo acto diplomitico do
Embaixador de Portugal junto
da Santa Sp...
Encontro Inter-Escolas de
Coimbra
©A Histyria dos Papasªj
venda em Portugal a 26 de
Abril
Intelectuais portugueses
aprofundam o pensamento
do Papa
Crianoas da Paryquia de
Fitima vmo receber o Papa j
chegada ao Santuirio
Paulistas re~nem-se em
Roma para o Capttulo Geral
Campanha das matrtculas de
EMRC
Celebrar o aniversirio da
beatificaomo de Alexandrina
de Balasar
Barcelos: Festa das Cruzes
integrada nas
comemorao}es do 25 de
Abril

Bento XVI estina Festa da
Famtlia
Combater a pobreza
promovendo a autosuficirncia alimentar
O ~ltimo acto diplomitico do
Embaixador de Portugal junto
da Santa Sp...
Encontro Inter-Escolas de
Coimbra
©A Histyria dos Papasªj
venda em Portugal a 26 de
Abril
Intelectuais portugueses
aprofundam o pensamento do
Papa
Bento XVI: a Igreja tem direito
a exprimir-se publicamente
Navegar sem medo no mar da
comunicaomo digital
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Crianoas da Paryquia de
Fitima vmo receber o Papa j
chegada ao Santuirio
Paulistas re~nem-se em Roma
para o Capttulo Geral
Campanha das matrtculas de
EMRC
Celebrar o aniversirio da
beatificaomo de Alexandrina
de Balasar
Barcelos: Festa das Cruzes
integrada nas comemorao}es
do 25 de Abril
Dia do professor cristmo no
Porto
Audiomo sobre armas e
violrncia
Encontro de ex-seminaristas
de Portalegre
Diocese do Algarve assinala
eleiomo de Bento XVI
Beja: Caminhos da M~sica
com concerto pedagygico do
Ensemble Alpha
Salvaguarda e Protecomo de
Bens Culturais da Igreja
Concerto ©Anima Christiªem
Directo na Net Ridio Catylica

Bento XVI estina Festa da Famtlia
Combater a pobreza promovendo a auto-suficirncia alimentar
O ~ltimo acto diplomitico do Embaixador de Portugal junto da Santa Sp...
Encontro Inter-Escolas de Coimbra
©A Histyria dos Papasªjvenda em Portugal a 26 de Abril
Intelectuais portugueses aprofundam o pensamento do Papa
Bento XVI: a Igreja tem direito a exprimir-se publicamente
Navegar sem medo no mar da comunicaomo digital
Crianoas da Paryquia de Fitima vmo receber o Papa jchegada ao Santuirio
Paulistas re~nem-se em Roma para o Capttulo Geral

CEP
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Sérgio Amaral expõe em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove uma exposição
de pintura e escultura do artista Sérgio Amaral. A mostra
“Follow Me Project” está patente até 19 de Junho na Biblioteca
Municipal e até 28 de Maio no Complexo Paroquial da cidade.
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Cuidados Continuados de
Mangualde daqui a um ano
Investimento ∑ Dois milhões. 750 mil euros comparticipados pela Modelar
Arrancaram esta semana as obras de remodelação e adaptação do antigo
Hospital de Mangualde,
que vai dar lugar à Unidade de Cuidados Continuados (UCC) do concelho. Na segunda-feira, dia
19 foi assinado o auto de
consignação entre a Santa Casa da Misericórdia e
a empresa Oreco, responsável pela obra.
O i nvest i mento de
2 .750.0 0 0 eu ros tem
uma comparticipação de
750.000 euros do Estado
no âmbito do Programa
Modelar, sendo os restantes dois milhões de euros
“gerados por um pouquíssimo pé-de-meia que a
Misericórdia tem e pelo
recurso ao crédito bancário” adiantou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde,

Carla Sousa (Dão TV)

ID: 29885020

Tiragem: 6000

A Nova estrutura da Misericórdia fica no antigo hospital
Fernando Almeida.
As obras de remodelação e adaptação do antigo Hospital deverão estar concluídas dentro de
10 meses e prevê-se que
a (UCCM) entre em funcionamento dentro de um
ano.

A nova unidade terá
capacidade para 38 camas e vai levar à criação de postos de trabalho. Para o presidente da
Câmara de Mangualde,
João Azevedo “a obra vai
ajudar os que mais precisam e ao mesmo tem-

po vai criar riqueza no
concelho”. O autarca reconheceu que, com este
serviço, vai ser criada
uma “nova dinâmica na
economia local”.
Emilia Amaral
emilia.amaral@jornaldocentro.pt
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Cumprir as funções

ACÁCIO PINTO - DEPUTADO DO PS

Os deputados do PS eleitos
pelo Círculo Eleitoral de Viseu
prosseguem com as suas visitas
aos concelhos do Distrito de
forma a manterem os laços de
contacto com as pessoas e instituições. Esta semana, no dia 19
de Abril, estivemos em S. João
da Pesqueira onde nos inteirámos das realidades em curso
naquele município duriense.
Ali pudemos constatar que
existem importantes investimentos em curso mas, também, que há alguns problemas
que afectam as populações e
que preocupam os seus autarcas.
Destacaremos como investimento importante (que visitámos com o Presidente da Câmara e vereadores, Directora
do Agrupamento e representante da DREN) o novo Centro
Escolar de S. João da Pesqueira
que resulta de uma parceria
entre a Administração Central
e a Local, cujo investimento
ascenderá a 1,5 milhões de
euros. Estamos a falar de um
espaço que vai ficar com 17
salas e que vai dar uma resposta
de qualidade às crianças do
Jardim de Infância e às do 1º
Ciclo, concedendo aos alunos

deste Centro Escolar acesso à
escola a tempo inteiro, com
inglês, áreas das expressões e
refeitório. As obras que estão a
decorrer, em bom ritmo, estarão concluídas no final de
Agosto e possibilitarão que o
próximo ano lectivo ali decorra
plenamente.
Como problemas foram-nos
colocados, pelo Presidente da
Câmara e pelos vereadores participantes numa reunião que
efectuámos nos Paços do Concelho, os seguintes: Acessibilidades gerais ao concelho e mau
estado da Estrada Nacional 222,
entre as Bateiras e S. João da
Pesqueira, tema que já mereceu
da nossa parte uma pergunta
ao Ministro das Obras Públicas
Transportes e Comunicações
que deu entrada na Mesa da
Assembleia da República no
dia 22 de Abril; questões relacionadas com o sector vitivinícola da região do Douro e prejuízos provocados pela intempérie que assolou o concelho no
último Inverno; e Quartel dos
Bombeiros de Ervedosa do
Douro. Estes dois assuntos serão acompanhados através da
Comissão de Agricultura e através de reunião que efectuaremos com a tutela.
Esta é a interpretação das
funções que nós fazemos. Estamos a cumprir as nossas funções, estamos a cumprir a nossa obrigação, assumindo que
não nos desviaremos deste
objectivo. Estaremos sempre
próximos dos problemas e das

realizações em curso em todo o
Distrito de forma a dar as
melhores respostas
Produção da PSA cresceu
Mas esta semana, uma das
notas mais relevantes no sector
da economia, aconteceu no sector automóvel, que no primeiro
trimestre de 2010 cresceu 25,5%.
E, neste contexto, o que importa
aqui enfatizar é o facto de para
aqueles valores muito ter contribuído a Fábrica da PSA de Mangualde, onde a produção cresceu
no primeiro trimestre 44,1%,
relativamente a igual período de
2009, tendo-se, neste período, produzido 8.387 veículos.
E há um outro aspecto que
quero aqui relevar e que a Lusa
acentua numa sua notícia a
este propósito: "Recorde-se que,
depois de um período conturbado em que a crise se alastrou
a todo o sector, sem que a fábrica de Mangualde conseguisse
escapar, já em Março o Secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro,
anunciou que a Citroen se vai
expandir até ao final do ano, o
que permitirá a manutenção
de todos os postos de trabalho."
Estes são bons factos para
Viseu que relevam a importância de um governante de Viseu,
José Junqueiro, mas também
do Presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, que
estiveram na primeira linha da
resolução deste dossier. Estas
são boas notícias para a economia e para o emprego.
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LDE
MANGUA
“Dormir com livros”
Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que
se comemora a 23 de Abril, a Câmara Municipal de Mangualde e a
Biblioteca Municipal convidam crianças, com idades compreendidas
entre os 6 e 11 anos de idade, e os pais/encarregados de educação a
participarem na iniciativa DORMIR COM LIVROS que decorrerá na
noite de 24 para 25 de Abril (sábado para Domingo). Os interessados
deverão inscrever-se até ao dia 22 de Abril, quinta-feira, através dos
seguintes contactos: bibmangualde@cmmangualde.novis.pt telefone/
fax: 232 619889. O limite de inscrições é de 25 crianças e 25 adultos.
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Sérgio Amaral expõe em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove exposição de pintura
e escultura do artista mangualdense Sérgio Amaral - «FOLLOW ME
PROJECT». A mostra estará patente de 17 de Abril a 19 de Junho, na
Biblioteca Municipal e, paralelamente, de 17 de Abril a 28 de Maio,
no Complexo Paroquial de Mangualde. A entrada é livre.
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“Correr e caminhar sem parar”
A Câmara Municipal de Mangualde promove evento inédito no
país. Nos dias 24 e 25 de Abril, Mangualde vai correr e caminhar sem
parar. A concentração está agendada para as 18h00 do dia 24, sábado,
no Largo do Rossio. Este evento é gratuitamente aberto a todos os
participantes, com oferta de T-shirt, sendo que a participação mínima
é de 30 minutos a caminhar.
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Recolha de sangue e de medula
A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, realiza no
próximo dia 5 de Maio, quarta-feira, uma recolha de sangue e medula
óssea, no Largo Dr. Couto, entre as 9h00 e as 13h00. Os interessados
deverão efectuar a pré-inscrição nos Serviços de Acção Social do
Município de Mangualde até ao dia 30 de Abril. Para ser dador basta
ter entre 18 e 45 anos, ser saudável, ter um peso mínimo de 50 kg e
nunca ter recebido uma transfusão de sangue.

Página 29

Diário de Viseu
A30

ID: 29833060

22-04-2010

Tiragem: 2327

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,60 x 22,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Patente a partir do próximo sábado

Seminário Maior vai receber
exposição 'Os Brilhos do Invisível'

Fátima Eusébio, ladeada por Carla Roçadas e Pedro Nóbrega, do Departamento de Bens Culturais

'Os Brilhos do Invisível A Arte na Realização
Sacerdotal' é o nome
de uma exposição
que vai juntar 60 peças
e terá um custo
significativamente
dispendioso", segundo
Fátima Eusébio, directora
do Departamento dos Bens
Culturais da Diocese
de Viseu, entidade
promotora da mostra
SEIA DE MATOS

Sem nos adiantar qual o
montante, com o argumento
de "estar envolvido muito trabalho voluntário", Fátima Eusébio sublinhou que a exposição será inaugurada no próximo sábado e estará patente ao
público até 30 de Junho, em
quatro salas do Seminário Maior de Viseu.

Mais assertiva foi relativamente ao nome da exposição,
que vem "seguimento do Papa
Bento XVI ter proclamado
2010 o 'Ano Sacerdotal', em 19
de Junho de 2009, por ocasião
do 15.0º aniversário do 'dies natalis' (dia de nascimento) de João Maria Vianney, o Santo Patrono dos Sacerdotes".
Questionada sobre o porquê
de 'Os Brilhos do Invisível...', respondeu que "isso tem a ver
com a fé, ao facto de que tudo o
que se encontra por detrás
sacerdócio ser invisível".
E acrescentou: "Menos a presença de Cristo, que é a Luz da
Igreja!"
Relativamente à '... Arte na
Realização Sacerdotal', apontou que "as peças expostas
mostrarão muito do que é o
exercício sacerdotal, a sua realização plena".

Revelou que "as obras são
provenientes das paróquias da
Diocese de Viseu, de seminários, do Paço Episcopal, além de
duas peças, uma da Câmara de
Mangualde e outra da Universidade Católica de Viseu".
A exposição "será composta
por quatro núcleos, 'Cristo: O
sacerdote Eterno', onde estarão
as obras orientadas por essa realidade; 'Sacerdócio: Vocação e
Itinerários Formativos', onde se
aborda aquilo que é a descoberta da vocação, do sacerdócio e
da formação; 'No Centro da
Vida Sacerdotal: "a ars celebrandi"', onde estará bem patente a
valorização da Eucaristia, espaço central que ocupa no sacerdócio; e 'O Sacerdócio: Vida e
Missão', virada para a caridade,
o apoio à doença, e evangelização e a missionação", explicou
Fátima Eusébio.
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Mangualde

Unidade de Cuidados
Continuados estará
a funcionar dentro de um ano

Consignação da obra realizou-se ontem em Mangualde

Arrancaram ontem as
obras de remodelação e
adaptação do antigo
hospital, que dará lugar à
Unidade de Cuidados
Continuados. As obras
resultam de um
investimento superior a
2,7 milhões de euros e
deverão estar concluídas
dentro de 10 meses
CARLA DE SOUSA

Foi assinado ontem de
manhã, em Mangualde, o auto
de consignação das obras de
remodelação e adaptação do
antigo hospital, onde estará a
funcionar, dentro de aproximadamente um ano a Unidade de
Cuidados Continuados.

O protocolo, assinado pela
Santa Casa da Misericórdia e
pela empresa Oreco, responsável pelos trabalhos, envolve um
investimento total de 2,75
milhões de euros, sendo 750
mil euros comparticipados
pelo Estado, no âmbito do Programa Modelar.
Os restantes dois milhões
vão ser “gerados por um pouquíssimo pé-de-meia que a
Misericórdia tem e, por isso, o
recurso ao crédito bancário
que estamos a tratar”, explicou o provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Mangualde, Fernando Almeida, que
deixou um apelo a todos os
mangualdenses: “que nos ajudem a pagar as despesas que
vamos contrair com o crédito

bancário”. “É um grande
empreendimento para Mangualde e uma satisfação para
as pessoas de mais idade que
daqui a um ano poderão usufruir desta apoio, não tendo a
necessidade de se deslocarem
para outros concelhos, podendo, assim, estar perto das
suas famílias”, conclui o provedor.
A nova Unidade terá capacidade para 38 camas e criará
novos postos de trabalho.
“Obra fundamental”
Já o presidente da Câmara
Municipal, João Azevedo, destacou “a obra fundamental para o
concelho de Mangualde” e
“uma bandeira de tratar bem os
mais idosos e os que mais preci-

sam do apoio dos cuidados de
saúde”. “Vai ajudar os que mais
precisam e, ao mesmo tempo,
criar riqueza no concelho”,
reforçou, adiantando que com
este serviço vai ser criada uma
“nova dinâmica na economia
local”.
“A Câmara vai dar o seu contributo para que esta obra tenha
o apoio e o carinho necessário
para que seja concretizada dentro do prazo”, garantiu.
João Cruz, director adjunto
da Segurança Social e Viseu,
apelou, também, para que se
cumpram os prazos, uma vez
que “as necessidades são enormes”. “Não podemos ter em
lares de idosos pessoas com
outro tipo de necessidades”,
concluiu.
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Mangualde

Unidade de saúde
abre dentro
de um ano
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Unidade de Cuidados Continuados estaria funcionar dentro de um ano
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Foi assinado ontem de manhm, em Mangualde, o auto de consignaomo das obras de
remodelaomo e adaptaomo do antigo hospital, onde estaria funcionar, dentro de
aproximadamente um ano a Unidade de Cuidados Continuados.
O protocolo, assinado pela Santa Casa da Misericyrdia e pela empresa Oreco, responsivel
pelos trabalhos, envolve um investimento total de 2,75 milh}es de euros, sendo 750 mil euros
comparticipados pelo Estado, no kmbito do Programa Modelar.
Os restantes dois milh}es vmo ser ?gerados por um pouqutssimo pp-de-meia que a
Misericyrdia tem e, por isso, o recurso ao crpdito bancirio que estamos a tratar?, explicou o
provedor da Santa Casa da Misericyrdia de Mangualde, Fernando Almeida, que deixou um
apelo a todos os mangualdenses: ?que nos ajudem a pagar as despesas que vamos contrair
com o crpdito bancirio?. ?eum grande empreendimento para Mangualde e uma satisfaomo
para as pessoas de mais idade que daqui a um ano podermo usufruir desta apoio, nmo tendo
a necessidade de se deslocarem para outros concelhos, podendo, assim, estar perto das
suas famtlias?, conclui o provedor.
A nova Unidade tericapacidade para 38 camas e criarinovos postos de trabalho.


aveiro
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?Obra fundamental?
Jio presidente da Ckmara Municipal, Jomo Azevedo, destacou ?a obra fundamental para o
concelho de Mangualde? e ?uma bandeira de tratar bem os mais idosos e os que mais
precisam do apoio dos cuidados de sa~de?. ?Vai ajudar os que mais precisam e, ao mesmo
tempo, criar riqueza no concelho?, reforoou, adiantando que com este servioo vai ser criada
uma ?nova dinkmica na economia local?.
?A Ckmara vai dar o seu contributo para que esta obra tenha o apoio e o carinho necessirio
para que seja concretizada dentro do prazo?, garantiu.
Jomo Cruz, director adjunto da Seguranoa Social e Viseu, apelou, tambpm, para que se
cumpram os prazos, uma vez que ?as necessidades smo enormes?. ?Nmo podemos ter em
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Mangualde

Crianças e pais convidados
a dormirem com os livros
Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor,
que se comemora a 23 deste mês, a Câmara Municipal de Mangualde e a Biblioteca Municipal convidam crianças, com idades
entre os seis e 11 anos, e os pais a participarem na iniciativa "Dormir Com Livros" que decorrerá na noite de 24 para 25 (sábado para
domingo).
Pretende-se que as crianças, acompanhadas do encarregado de
educação, passem a noite na Biblioteca Municipal no meio dos
livros. Cada criança e acompanhante deverão levar um saco-cama,
almofada, pijama ou fato de treino, escova e pasta de dentes e o/s
livro/s preferido/s.
A noite será preenchida com muitas histórias e contos maravilhosos e fantásticos, dinamizadas pelos técnicos da biblioteca, pelos
pais acompanhantes e todos aqueles que queiram vir enriquecer
esta noite mágica. A maratona dos contos só termina quando o sono chegar.
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Vamos lá
ter educação!

João Azevedo
Presidente da
Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

A

sociedade contemporânea tem colocado verdadeiros
desafios à escola. Hoje em dia, o desenvolvimento
económico e social acontece a um ritmo alucinante
e a escola vê-se a braços com a necessidade de formar cidadãos que respondam às exigências de uma
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sociedade que está em constante mudança e que estabelece
como prioridades a qualidade e eficácia como elementos
fundamentais para a valorização dos indivíduos indo de
encontro às exigências de um mundo cada vez mais competitivo e que premeia os mais capazes.
Nesta perspectiva, a escola vê-se cada vez mais necessitada de romper com o paradigma do passado. De um passado em que a escola respondia com dificuldade às exigências
da sociedade moderna.
A escola actual tem que garantir igualdade de oportunidades para todos os seus alunos, colocando ao dispor destes e de uma forma equitativa equipamentos, ferramentas
pedagógicas e recursos humanos, conjugando isto tudo
com as condições ideais para a formação do indivíduo em
toda a sua plenitude.
A reorganização da rede escolar e a requalificação das
escolas pelo Parque Escolar vêm moldar, às necessidades
actuais, um pilar fundamental para uma melhor educação:
Melhores condições de ensino.
É por melhores condições de ensino que se devem debater os autarcas, captando para os seus concelhos investimento e modelos de sucesso educativo.
Romper com a escola do passado é romper com as
escolas isoladas e desligadas do mundo. É romper com
a desertificação de vivências que uma escola com poucas
condições oferece aos nossos alunos. É neles que temos de
pensar e é para uma nova sociedade que temos de os formar. A escola do passado não mais serve.
Um novo modelo de escola assente num modelo em
que a escola se abre à sociedade, articulando com esta a
formação dos mais jovens tornando os centros educativos
em mais do que isso, em centros cívicos, é o caminho a
seguir…

Página 37

Diário As Beiras
ID: 29765103

17-04-2010

Tiragem: 20000

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,64 x 4,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Vamos lá ter educação!
João Azevedo
A sociedade contemporânea tem colocado verdadeiros
desafios à escola. O desenvolvimento económico e social
acontece a um ritmo alucinante > p.25
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Mangualde ± Campanha de sensibilizaomo do kmbito da defesa da
floresta contra incrndios
15 Abril 2010

0 coment irios

Visando a consciencializa omo e o c u m p r i m e n t o d a l e i r e l a t i v a m e n t e j  gestmo d e
combusttvel e preven omo de ocorr rncias de inc rndios florestais, o N ~cleo Protec omo
Ambiental do Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Mangualde ir i
desenvolver ac o}es de sensibiliza omo , d e 1 9 a 2 6 d e A b r i l , c o m v irias ac o}es de
esclarecimentos nas freguesias daquele concelho.
Os inc rndios florestais constituem uma forte amea oa, n mo s y  para a floresta como
tambpm aos edif tcios e pessoas que vivem e trabalham nos espa oos rurais. e um drama
que obriga toda a sociedade a tomar conscirncia dos riscos que muitos comportamentos
ou actividades comportam. A C kmara Municipal de Mangualde, consciente da relev kncia
deste tipo de ac o}es, nmo se podia deixar de associar e apoiar na sua divulgaomo.
O N ~cleo de Protec omo Ambiental programou as seguintes ac o}es de esclarecimento para o Concelho de
Mangualde:
Dia 19 de Abril
- Freguesia de Travanca de Tavares
Das 15h30 js 17h00, nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Smo Jomo da Fresta
Das 17h10 js 19h00, nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Varzea de Tavares
Das 19h15 js 20h45 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
Dia 20 de Abril
- Freguesia de Espinho
Das 14h30 js 15h30 nas imediao}es do Centro Social da Freguesia
- Freguesia de Cunha Baixa
Das 15h45 js 16h30 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
Das 16h40 js 17h50 nas imediao}es do Centro Social da Freguesia Abrunhosa do Mato
- Freguesia de Mesquitela
Das 18h15 js 19h30 no largo do Bacelo (largo das Festas)
Dia 22 de Abril
- Freguesia de Mangualde
Das 09h00 js 12h00 no Largo da Feira Municipal de Mangualde
- Freguesia de Freixiosa
Das 14h30 js 16h00 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Quintela de Azurara
Das 16h15 js 17h45 nas imediao}es do Centro Social da Freguesia
- Freguesia de Cunha Alta
Das 18h00 js 19h30 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
Dia 23 de Abril
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- Freguesia de Santiago de Cassurmes
Das 14h15 js 15h30 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Povoa de Cervmes
Das 15h45 js 17h00 no Largo do Cruzeiro
- Freguesia de Abrunhosa-a-velha
Das 17h10 js 18h10 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Chms de Tavares
Das 18h20 js 19h45 no Largo do Outeiro
Dia 26 de Abril
- Freguesia de Alcafache
Das 15h00 js 16h30 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
- Freguesia de Lobelhe do Mato
Das 17h00 js 18h15 nas imediao}es do Centro Social da Freguesia
- Freguesia de Fornos de Maceira Dmo
Das 18h30 js 19h30 no Largo do Forno
- Freguesia de Moimenta de Maceira Dmo

Comentirios Recentes

Das 19h30 js 20h30 nas imediao}es da sede da Junta de Freguesia
Luis Zuzarte em Padre Jomo Luts Zuzarte celebrou
Missa Nova em Smo Joaninho
Categoria: Floresta

0 coment irios

Pedro Carvalho em Alunos dos Conservatyrio de
M~sica e Artes do Dmo brilharam no Concurso
Nacional ³Terras de La Salette´
Ant ynio e Jomo Neves em Filarmynica de Santa
Comba Dmo encantou no seu Concerto de P iscoa

0 Comentirios
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Ana Gomes em Alunos dos Conservatyrio de M~sica
e Artes do Dmo brilharam no Concurso Nacional
³Terras de La Salette´
joao paulo santos em SANTA COMBA D O ± 1.s
Jornadas de Emprego, Formaomo e
Empreendedorismo
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Lara Guina em As crianoas e as mentiras«
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Farol da Nossa Terra em Workshop de Ltngua
Gestual Portuguesa no IPJ de Viseu
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Tony Pinto em Tremenda maldade!
Email

Jomo Paulo em Workshop de Ltngua Gestual
Portuguesa no IPJ de Viseu
Eduardo Lima em Tremenda maldade!
EMCF em Tremenda maldade!
Jomo T yem FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns de
³barriga farta´e outros na mispria
Artur Fontes em FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns de
³barriga farta´e outros na mispria
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JospFigueiredo em FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns
de ³barriga farta´e outros na mispria
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FERREIRA CATIA em TODO TERRENO d ioutro
paladar jFesta do Bucho de Freineda
Nottcia Anterior
©Viagem a Santiago de Compostela

Nottcia Seguinte
Piginas

Contactos
Publicidade

Parceiros

Guia de Portugal
Luso Jornal
Ridio Altitude FM
Ridio Boa Nova
Ridio Centro FM
TV Fitima
Viseu TV

Estattsticas

Visitas: 339943 (desde 6 Janeiro 2008)
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Associativismo esteve em foco
No auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde decorreu o I Fórum
Movimento Associativo, subordinado
ao tema ‘Legislação e Desenvolvimento
Local’. A iniciativa levou à cidade de
Azurara um público empenhado e interessado, em particular o associativismo.
Com ele pretendeu-se contextualizar o
papel do movimento e sua importância
no desenvolvimento local e regional,
contribuindo para uma reflexão e troca
de experiências.
O objectivo do Fórum prendeu-se
ainda com os esclarecimentos adiantados sobre diferentes temáticas, desde
a legislação, papel autárquico, papel
das associações no desenvolvimento
regional, etc.

Azevedo.
‘O regime jurídico das associações’, ‘O Movimento Associativo em
Portugal’, ‘As associações locais e as
autarquias: contexto e perspectivas’, ‘O

ter também em conta a criação de receitas para poderem sobreviver. Alertou
também para a necessidade ingente de
haver cada vez melhor gestão, na medida em que os dinheiros públicos não

movimento associativo – qual o papel
no desenvolvimento regional?’ e o ‘Associativismo Juvenil’ foram temas em
análise, seguindo-se um debate.

abundam. A criação de trabalho deverá
ser outra preocupação dos actores
desportivos, fazendo-se desta maneira
o combate à crise e tendo em vista o
crescimento de Mangualde.
João Azevedo acredita que as
suas palavras terão sido entendidas.
Mantém-se aberto ao diálogo para se
conseguir o equilíbrio desejado, mas
sem excluir as necessárias e rigorosas
inspecções. É preciso saber para onde
e em que é gasto o dinheiro. Deixou
ainda a ideia de que é importante criar
uma federação das associações concelhias, para que, em conjunto, possam
programar as suas actividades, fazendo
mais com menos verbas.

PAPEL DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Victor Mendes, autor de vários
livros sobre associativismo; Artur
Cristóvão, da UTAD – Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro; Victor
Matos, responsável pelo movimento
associativo em Santo Tirso e Alda Pinto,
Direcção da Federação das Colectividades do Distrito do Porto; Alfredo
Rodrigues Marques, Presidente da
CCDRC – Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional; Beatriz
Ferreira e Natália Mendes, do IPJ – Instituto Português da Juventude, foram os
prelectores.
A abertura dos trabalhos foi da
responsabilidade do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João

NÃO PODEM ESTAR SEMPRE
À ESPERA DO DINHEIRO
DA CÂMARA
As conclusões tiradas pelo presidente da Câmara Municipal foram um
alerta para às Associações, lembrando
que terá de haver alternativas para as
subsidiar, sem que estejam continuamente dependentes dos dinheiros públicos, cada vez mais ‘caros’. Sublinhou
ainda que os clubes de futebol terão de
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Encontro Anual Projecto ³Ajudar a Crescer´± Tema: ©Birras na
Infknciaª
15 Abril 2010

0 coment irios

A Comiss mo d e P r o t e c omo de Crian oas e Jovens de Mangualde (CPCJ), em
colaboraomo com o Munic tpio de Mangualde, est i  a desenvolver um projecto
orientado para a integraomo social dos pais, das crianoas e dos jovens do concelho,
de forma a promover comportamentos saud iveis, atrav ps d e u m a a t i t u d e
preventiva, denominado ³Ajudar a Crescer´O pryximo encontro realizar-se-ino dia
15 de Maio, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com a
presenoa de Paulo Santos, pedopsiquiatra do Hospital de S. Teotynio, abordando o
tema ³Birras na Infkncia´.
Os interessados devermo efectuar a sua inscri omo gratuita at pao dia 30 de Abril no
Servioo de Psicologia da C kmara Municipal de Mangualde, pelo telefone (contactando a Psicyloga, L~cia Amaral,
atravps do n~mero 232 619 880) ou por e-PDLO serv.psicologia@cmmangualde.ptRXcpcj@cmmangualde.pt ).
Uma das actividades subjacentes ao projecto ³Ajudar a Crescer ´  p proporcionar aos pais a participaomo em
encontros sobre diversas tem iticas relacionadas com a crian oa e o seu desenvolvimento / crescimento, pois,
tendo em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e m me p uma tarefa cada vez mais dif tcil e
desafiante, o que obriga a uma constante evolu omo e actualizaomo de conhecimentos. ecom esse objectivo que
se dinamizam estes encontros, ou seja, facultando a troca de experi rncias e saberes.

Categoria: Projectos

0 coment irios

0 Comentirios

Novo Comentirio
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Nottcia Anterior
©  A t e l i e r d e T pcnicas de Feltro no Mercado
Municipal de Mortigua ± inscrio}es abertas

Nottcia Seguinte
3 Festival de M~sica da Primavera de Viseu ª

Comentirios Recentes

Pedro Carvalho em Alunos dos Conservatyrio de
M~sica e Artes do Dmo brilharam no Concurso
Nacional ³Terras de La Salette´
Ant ynio e Jomo Neves em Filarmynica de Santa
Comba Dmo encantou no seu Concerto de P iscoa
Ana Gomes em Alunos dos Conservatyrio de M~sica
e Artes do Dmo brilharam no Concurso Nacional
³Terras de La Salette´
joao paulo santos em SANTA COMBA D O ± 1.s
Jornadas de Emprego, Formaomo e
Empreendedorismo
Lara Guina em As crianoas e as mentiras«
Farol da Nossa Terra em Workshop de Ltngua
Gestual Portuguesa no IPJ de Viseu
Tony Pinto em Tremenda maldade!
Jomo Paulo em Workshop de Ltngua Gestual
Portuguesa no IPJ de Viseu
Eduardo Lima em Tremenda maldade!
EMCF em Tremenda maldade!
Jomo T yem FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns de
³barriga farta´e outros na mispria
Artur Fontes em FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns de
³barriga farta´e outros na mispria
JospFigueiredo em FESTEJAR A REPÒBLICA: Uns
de ³barriga farta´e outros na mispria
FERREIRA CATIA em TODO TERRENO d ioutro
paladar jFesta do Bucho de Freineda
Isa Matos em Padre Jomo Luts Zuzarte celebrou
Missa Nova em Smo Joaninho

Piginas

Contactos
Publicidade

Parceiros

Guia de Portugal
Luso Jornal
Ridio Altitude FM
Ridio Boa Nova
Ridio Centro FM
TV Fitima
Viseu TV

Estattsticas

Visitas: 339528 (desde 6 Janeiro 2008)
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No próximo domingo

Município assinala recuperação
da Torre Medieval de Gandufe
O fim das obras de recuperação da Torre Medieval de Gandufe é assinalado domingo, pelas 18h00, com o descerramento de um painel no monumento, pelo presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo.
A iniciativa insere-se nas
comemorações do Dia Interna-

cional dos Monumentos e
Sítios. Após a cerimónia, será
promovida uma visita explicativa pela Arqueohoje, empresa
responsável pelo restauro e
consolidação das estruturas e
pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património
Cultural do Município.
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A Autarquia de Mangualde promove este Domingo,um encontro de artes marciais
aberto gratuitamente a todos os interessados. O encontro de Karat , Judo e Kempo
ter i  l u g a r e n t r e a s 1 0 h 0 0 e a s 1 3 h 0 0 , n o L a r g o D r . C o u t o , e c o n t a r i  com
demonstra o}es e participa omo do p~blico.
A demonstra omo de Karat pficar ia cargo do Shotokan, o Kempo do Jinha Kempo e o
Judo dos Gigantes.
Sabia que ...
O termo artes marciais p  usado para todos os sistemas de combate de origem
oriental e ocidental. Muitas destas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram
origem a artes actuais que hoje s mo praticadas em todo o mundo, como o Karat p, o
Judo, o Kempo, etc. Estas modalidades t rm como objectivo a defesa pessoal com
enfoque principal na forma omo do caricter do ser humano. No Jap mo, estas artes s mo
chamadas de Bu -D{ou "Um caminho educacional atrav ps das lutas".





14 Abr 2010 - 33 visitas
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Julgamento por burla, extorsão e branqueamento de capitais em Mangualde está a chegar ao fim

Solicitadora não se recorda
de contrato de venda de quinta
Uma solicitadora, ouvida
ontem no Tribunal de
Mangualde no âmbito
do julgamento de Allan
Guedes Sharif e de alguns
dos seus familiares, não
se recorda de ter tratado
do contrato de promessa
de compra e venda
de uma quinta em Torre
de Tavares. A venda
do terreno foi usada
como argumento para
justificar os cerca de 40
levantamentos feitos
ao longo de vários meses
em 2007 por grande
parte dos arguidos
JOSÉ FONSECA

O julgamento do luso-americano Allan Guedes Sharif, que
chegou a estar na lista das pessoas mais procuradas do FBI, e
de mais seis familiares, além de
um amigo do tio, por crimes de
extorsão qualificada, burla
agravada e branqueamento de
capitais está a chegar ao fim.
Ontem, o Tribunal de Mangualde ouviu aquelas que deverão ter sido as últimas testemunhas antes das alegações finais,
que ficaram marcadas para o
próximo mês de Maio.
Numa sessão pouco participada em termos de público (ver caixa), o colectivo de juízes questionou a solicitadora que era habitualmente contactada pelo tio
de Allan Guedes Sharif - também arguido no processo - sobre
o contrato de promessa de compra e venda de uma quinta em
Torre de Tavares, tendo em conta que os réus, nomeadamente

A segurança no tribunal foi reduzida e é muito menor comparada com o
aparato das primeiras sessões

os primos do principal suspeito,
afirmaram terem realizado inúmeros levantamentos de dinheiro oriundo de transferências
monetárias feitas através dos serviços da Western Union ou da
Moneygram - cerca de 40 num
valor total de 80 mil euros - a
pedido do seu pai, supostamente
por se tratar do pagamento da
quinta que tinha vendido a um
empresário canadiano.
A solicitadora afirmou em
tribunal não se recordar de ter
registado o contrato no seu
gabinete, embora tenha admitido que possa ter disponibilizado uma minuta do contrato a
um dos funcionários do tio de
Allan Sharif.
Quanto às reais intenções do
empresário canadiano - tal como o nosso Jornal noticiou em
edições anteriores, o indivíduo
contactou diversos proprietários de terrenos em Chãs de Ta-

vares, supostamente com vista
à compra dos mesmos para
construir um campo de golfe,
mas não chegou a concretizar
qualquer um dos negócios - a
testemunha explicou ter ouvido o empresário falar na intenção de investir em Portugal,
acrescentando que num jantar
este falou muito sobre as potencialidades do país.
O presidente da Junta de
Chãs de Tavares, Carlos Oliveira, foi outra das testemunhas
ouvidas durante a manhã de
ontem. O autarca confirmou
ter sido abordado pelo empresário canadiano e um arquitecto, que não conhecia, com o
objectivo de indicar pessoas
que estariam dispostas a vender
terrenos naquela freguesia.
Explicou ainda que adiantou os nomes de alguns familiares e também do tio de Allan
Sharif aos dois indivíduos,

acrescentando que o negócio
não avançou, no que diz respeito aos seus parentes, devido às
dimensões reduzidas das propriedades que estes pretendiam vender.
O mesmo desfecho tiveram
as negociações entre os dois
homens e outra das testemunhas ouvidas ontem no tribunal. Um empresário de Matosinhos contou ter sido contactado pela dupla depois de o
presidente da Junta de Chãs de
Tavares lhes ter dado o seu contacto, mas nem chegou a discutir valores, porque a localização
não terá agradado ao possível
investidor.
O antigo presidente da Câmara de Mangualde, Soares
Marques, também foi ouvido
como testemunha abonatória

do tio de Allan Sharif e dos filhos deste. O ex-autarca garantiu tratar-se de uma "família
exemplar", descrevendo o patriarca como "cidadão empenhado no bem da sua comunidade". Lembrou ainda que conhece o arguido há 30 anos, convivendo com ele no âmbito das
funções que o réu chegou a
desempenhar como presidente
da Junta de Freguesia de Chãs
de Tavares.
Burlas por telefone
a partir de Torre de Tavares
No que diz respeito aos crimes que estão em causa, as
autoridades acusam Allan
Sharif de, a partir de Torre de
Tavares, Mangualde, ter burlado diversas entidades financeiras estrangeiras, fazendo-se pas-

sar por funcionário do sector
informático.
O suspeito terá ligado através
de programas informáticos de
conversação telefónica para
empresas dos Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Dinamarca e Holanda, onde funcionavam serviços financeiros da
"Western Union" e da "Moneygram". Começava por solicitar
operações de reparação e, no final, pedia que fossem efectuadas "transferências de teste".
Dessa forma terá conseguido
amealhar quase 200 mil euros.
Na altura da sua detenção, terão sido apreendidos mais de
uma dezena de computadores
portáteis e ainda meia centena
de telemóveis, que se presume
terem sido utilizados nas actividades ilícitas.

Interesse do público foi diminuindo
ao longo das nove sessões já realizadas
O julgamento do alegado
burlão luso-americano e dos
seus familiares despertou inicialmente bastante interesse
junto dos habitantes de Mangualde, tendo em conta que
em causa está uma família
muito conhecida no concelho.
No entanto, apenas as primeiras sessões contaram com
verdadeiras enchentes na sala
de audiências, ao ponto de

obrigarem à presença de inúmeros agentes da Guarda Nacional Republicana, de forma
a garantir a segurança dos
arguidos, que chegaram a ser
insultados, nomeadamente, o
principal arguido, Allan Guedes Sharif, que um popular
apelidou de "vergonha de
Chãs de Tavares".
Nas últimas audiências, a
sala tem estado quase vazia e

ontem não eram precisos todos os dedos de uma mão para contar o número de pessoas
que quiseram assistir aos testemunhos do presidente da Junta de Chãs de Tavares e do
antigo presidente da Câmara
de Mangualde, entre outros.
A GNR diminuiu, talvez
também por essa razão, o
número de agentes destacados para o tribunal

Página 53

Diário de Viseu
ID: 29711640

14-04-2010

Tiragem: 2327

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,95 x 3,45 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Julgamento de Allan Sharif

Solicitadora não
se lembra de
contrato de venda
de uma quinta
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Mulheres smo as mais afectadas pelo desemprego


~ltimas 7 edi o}es



O desemprego no concelho de Mangualde afecta, principalmente, a populaomo feminina. Smo
tambpm as mulheres que mais beneficiam do Rendimento Social de Inseromo (RSI), na sua
grande maioria as que trm idade igual ou inferior a 24 anos. Um "n~mero considerivel",
indica o Prp-Diagnystico Social Concelhio. O documento, aprovado no Conselho Local de
Acomo Social de Mangualde, consiste no levantamento, anilise e interpretaomo das causas e
dos problemas sociais existentes no concelho, definindo tambpm as prioridades de
intervenomo.
Demografia, emprego, actividade econymica, acomo social, habitaomo, educaomo, seguranoa
e sa~de foram algumas das ireas em anilise.
De acordo com os dados recolhidos, a maioria dos desempregados no concelho tem idades
compreendidas entre os 35 e os 54 anos, sendo que possui tambpm uma reduzida
escolarizaomo, o que dificulta a sua inseromo no mercado de trabalho. O documento aponta
ainda que, no capttulo da acomo social, existe um elevado n~mero de pensionistas, a maioria
das quais por velhice, e que a maior parte dos casos sinalizados jComissmo de Protecomo
de Crianoas e Jovens resultam de negligrncia.
Ao ntvel da educaomo, a populaomo caracteriza-se por possuir um reduzido perfil de
escolarizaomo e de qualificaomo de mmo-de-obra, existindo uma elevada taxa de retenomo no
7. ano de escolaridade.


aveiro
site em destaque



Aumento do poder
de compra no concelho
No capttulo dedicado js actividades econymicas, o estudo confirma o aumento do poder de
compra no concelho, o que, refere, "se traduz num aumento da qualidade de vida da
populaomo". enos sectores secundirio e terciirio que estia maior actividade econymica.
De acordo com o diagnystico, a maioria da populaomo concentra-se no grupo etirio dos 2564 anos. Hium envelhecimento populacional, com o aumento dos grupos etirios mais idosos
e a diminuiomo acentuada dos jovens.
Pryxima fase
pplanear estratpgia
Este prp-diagnystico pum documento que, para a autarquia, se constitui como referencial
para a actualizaomo do Diagnystico Social Concelhio, sendo que a pryxima fase seria do
Planeamento Estratpgico da Rede Social de Mangualde.
De acordo com o presidente da autarquia, Jomo Azevedo, este documento "assume uma
enorme importkncia na medida em que faz uma caracterizaomo do concelho, indicando os
problemas e as necessidades da populaomo mangualdense, mas tambpm os recursos e
potencialidades existentes ao ntvel concelhio para lhes fazer face".
Este documento p"apenas o comeoo de um trabalho fundamental para qualquer concelho,
pois sycom este estudo em mmos pque pposstvel definir e concretizar uma polttica de
gestmo enquadrada verdadeiramente com a realidade".
Segundo o autarca, com a conclusmo deste estudo "ser-nos-iposstvel depois redefinir e redireccionar a estratpgia de gestmo para que possamos ter
um concelho melhor e para todos".
A definiomo da estratpgia vai ser feita com o Conselho Local de Acomo Social de Mangualde
ao qual aderiram jia Equipa de Apoio js Escolas de Mangualde, as Junta de Freguesias de
Abrunhosa-a-Velha e Smo Jomo da Fresta, o N~cleo Local de Inseromo de Mangualde e a
Associaomo para a Ajuda Solidiria de Viseu (Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu), cuja
adesmRDR&/$60IRLDSULPHLUDGRGLVWULWR
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«Livros aos Filmes» , Mangualde
O Ciclo de Cinema Livros aos Filmes , uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de
Mangualde, a Biblioteca Municipal e o Cine Clube de Viseu, decorrerá de 16 de Abril a 14 de Maio, às
sextas-feiras, com sessões às 10h30 (escolas) e às 21h00 (público em geral), na Biblioteca Municipal
de Mangualde. A entrada é livre.

No dia 16 Abril arranca com uma sessão pelas 10h30 (Escolas e público em geral) com «As incríveis
aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy» de Filipe Melo, e com Projecções de «Making of As incríveis
aventuras

e «I'll see you in my dreams» de Miguel Angel Vivas e Filipe Melo. No dia 23 Abril teremos

duas sessões, pelas 10h30 para as Escolas e pelas 21h00 para o público em geral com «O sítio das
coisas selvagens» de Spike Jonze, a partir de Where the wild things are de Maurice Sendak, com
apresentação do livro por Maria João Fonseca, Directora da Biblioteca Municipal de Mangualde. A 30
Abril decorrerão mais duas sessões pelas 10h30 (Escolas) e 21h00 (Público em geral), com «A valsa
com Bashir» de Ari Folman, a partir de A valsa com Bashir de Ari Folman e David Polonsky. No dia 7
Maio terão lugar duas sessões nos mesmos moldes das anteriores, com «Ponyo à beira mar» de Hayao
Miyazakhi (Versão Portuguesa), a partir de A Pequena Sereia de H.C. Andersen. E no dia 14 Maio,
com sessões no mesmo horário, será exibido o «A costa dos murmúrios» de Margarida Cardoso, a
partir de A Costa dos Murmúrios de Lídia Jorge e a apresentação do livro será efectuada por Ana
Amaral, da Escola Sec. Felismina Alcântara.
Trata-se de um Ciclo temático para comemorar o Dia Mundial do Livro (dia 23 de Abril) através da
associação entre a literatura e o cinema, exibindo películas normalmente arredadas do circuito
comercial e explorando as obras literárias que lhe estão por base.

Programa

16 Abril10h30 Escolas e público em geral
«As incríveis aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy» de Filipe Melo
- Ed. Tinta da China (2010), prefácio de John Landis, realizador de Um lobisomem americano em
Londres . Apresentação da novela gráfica pelo autor.
Projecções:Making of As incríveis aventuras

e I'll see you in my dreams de Miguel Angel Vivas e
Página 57

Filipe Melo; Portugal, 2003, 20'

23 Abril10h30 Escolas e 21h00 Público em geral
«O sítio das coisas selvagens» de Spike Jonze
Where the wild things are, EUA, 2009, 101'
A partir de Where the wild things are de Maurice Sendak
Apresentação do livro por Maria João Fonseca, Directora da Biblioteca Municipal de Mangualde

30 Abril10h30 Escolas e 21h00 Público em geral
«A valsa com Bashir» de Ari Folman
Vals im Bashir, Israel, 2007, 90'
A partir de Avalsa com Bashir de Ari Folman e David Polonsky

07 Maio
10h30 Escolas e 21h00 Público em geral
«Ponyo à beira mar» de Hayao Miyazakhi / Versão Portuguesa
Gake no ue no ponyo, Japão, 2008, 101'
A partir de APequena Sereia de H.C. Andersen

14 Maio
10h30 Escolas e 21h00 Público em geral
«A costa dos murmúrios» de Margarida Cardoso
Portugal, 2003, 100'
A partir de A Costa dos Murmúrios de Lídia Jorge
Apresentação do livro por Ana Amaral, da Escola Sec. Felismina Alcântara
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Mangualde

Cinema e literatura até Maio

"A Valsa com Bashir" é um dos filmes em exibição

O Ciclo de Cinema "Livros
aos Filmes", uma organização
conjunta entre a Câmara Municipal de Mangualde, a Biblioteca Municipal e o Cine Clube
de Viseu, decorrerá de 16 de
Abril a 14 de Maio, às sextas-feiras, com sessões às 10h30, para
as escolas, e às 21h00, para o
público em geral, na Biblioteca
Municipal de Mangualde. A
entrada é livre.
O ciclo inicia-se no dia 16
com uma sessão pelas 10h30
com "As incríveis aventuras de
Dog Mendonça e Pizzaboy", de
Filipe Melo, e com projecções
do making of de "As incríveis
aventuras..." e "I'll see you in
my dreams" de Miguel Angel
Vivas e Filipe Melo.
No dia 23 decorrerão duas
sessões com " sítio das coisas
selvagens"de Spike Jonze, a partir de "Where the wild things
are" de Maurice Sendak, com
apresentação do livro por Ma-

ria João Fonseca, drectora da
Biblioteca Municipal de Mangualde.
A 30 Abril decorrerão mais
duas sessões com " valsa com
Bashir"de Ari Folman, a partir
de "A valsa com Bashir" de Ari
Folman e David Polonsky.
No dia 7 Maio é a vez de ser
exibido o filme "Ponyo à beira
mar" de Hayao Miyazakhi
(Versão Portuguesa), a partir de
"A Pequena Sereia" de H.C. Andersen.
Para 14 de Maio será exibido
"A costa dos murmúrios" de
Margarida Cardoso.
Trata-se de um Ciclo temático para comemorar o Dia
Mundial do Livro (dia 23 de
Abril), através da associação
entre a literatura e o cinema,
exibindo películas normalmente arredadas do circuito
comercial e explorando as
obras literárias que lhe estão
por base.
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“PENSE INDÚSTRIA”

Mangualde viaja
na asa de um fórmula 1
Alunos da Secundária Felismina Alcântara querem alcançar a ﬁnal nacional

.Mário Nicolau
mario.nicolau@asbeiras.pt

O pedaço de tarde no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV) valeu
a pena. O mote foi dado pelo
CTCV e pela Rede de Centros Tecnológicos de Portugal através do projecto “Pense Indústria”. Marta e Mário
Coelho, engenheiros do
CTCV, estimularam a criatividade de vários alunos na
Escola Secundária Felismina
Alcântara, de Mangualde.
A equipa de Vanessa
Pina, Diogo Pais, Ana Silva, André Costa e Antonino

Santos abriu as hostilidades
com o 2.º lugar no desafio
“Isto é uma ideia”. A mala
de primeiros socorros “muito à frente” que apresentaram, recebeu a assinatura da
empresa virtual entretanto
criada pelos alunos, a Safety
Fire Industry. Um dos acessórios da mala, o capacete
com visor, está em desenvolvimento na Universidade de
Lisboa. Depois, avançaram
para o projecto do momento:
o desenvolvimento de um F1
em madeira balsa. Vanessa
Pina e os companheiros querem alcançar um bom resultado na fase regional que

decorrerá em Coimbra a 20
deste mês.
Os engenheiros Micael
Couceiro e Carlos Figueiredo,
do CTCV, fazem a ponte na
utilização do equipamento.
Mas “não é só fazer o carro”,
conta Vanessa Pina. Antonino Santos, outro dos alunos envolvidos no projecto,
desenvolveu o carro, mas
os restantes arregaçaram as
mangas na concretização do
portfólio e na angariação de
patrocínios. E o resultado
está à vista: “se um dia for
necessário desenvolver um
projecto, já estamos preparados. Até temos uma empre-

sa!”. A direcção da escola e
muitos colegas “apoiam o
projecto do F1 desde a primeira hora”. A equipa só tem
um desejo: alcançar a final
nacional.
O apoio da Câmara e
da Junta de Freguesia de
Mangualde, e da loja Virginia Rocha, Especialidades
Químicas, foi essencial num
projecto com “outras implicações” no percurso académico, pelo menos, de Vanessa Pina: a Medicina “passou
à história”, a Engenharia “é
que está a dar”. Os restantes
acompanham-na no “saber
mais, muito mais”...

registo

.Um dos

projectos
da equipa
foi entregue à
Universidade
de Lisboa

DB-M.N.

Página 60

Jornal do Centro
A61

ID: 29654942

09-04-2010

Tiragem: 6000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,64 x 14,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Teatro

“Vila
Cacimba” em
Mangualde
Num espectáculo organizado pela Câmara Municipal de Mangualde, sobe
ao palco hoje, às 21h30, no
Complexo Paroquial daquela cidade a peça “Vila
Cacimba”.
A partir da obra “Venenos de Deus, Remédios do
Diabo. As incuráveis vidas de Vila Cacimba”, de
Mia Couto, o Trigo Limpo
Teatro ACERT produziu
esta história que tem lugar
em Vila Cacimba, um lugar enigmático, sombrio e
permanentemente sobrevoado pelo nevoeiro, ou
seja, pela cacimba que dá
nome à população.
As verdades e mentiras, os segredos e denúncias, as memórias e alucinações misturam-se num
tecido narrativo sempre
contaminado pela poesia.

Página 61

Jornal do Centro
A62

ID: 29655215

09-04-2010

∑agenda

Tiragem: 6000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,56 x 23,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sexta, 09
Mangualde

∑ O Trigo Limpo
apresenta a peça
“Vila Cacimba”
de Mia Couto,
no Auditório do
Complexo Paroquial
de Mangualde, às
21h00.
Viseu

∑ O 1º Torneio
Internacional de
Futebol de Praia
“Sprint Cup 2010”
começa hoje no
pavilhão Multiusos
e prolonga-se até
domingo.

Sábado, 10
Mangualde

∑ O primeiro forum
do movimento
associativo
“Legislação e
Desenvolvimento
Local”, no Auditório
da Biblioteca
Municipal, a partir
das 10h00.
Sátão

∑ Fim-de-semana
da juventude com
actividades radicais e
jogos tradicionais, no
Largo de S. Bernardo
e na Ponte Vouga.
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Na quarta-feira, 7 de Abril, o Presidente da Federaomo, Henrique Torrinha, esteve em Resende e em Mangualde, onde foram assinados os protocolos de parceria para a
realizaomo da 2 Fase do Next<21 - Campeonato Nacional 1 Divismo Juniores Masculinos.
Resende recebe a 2 Fase - Grupo A - Zona 1 do Next<21
Em Resende, de 30 de Abril a 02 de Maio, vai disputar-se a Zona 1 da 2 Fase do Next<21 - Campeonato Nacional 1 Divismo Juniores Masculinos. Na quarta-feira, 7 de Abril,
pelas 11h00, teve lugar, na Ckmara Municipal de Resende, a assinatura do protocolo de parceria, com vista jrealizaomo desta prova.
O protocolo foi assinado pelo Presidente da Ckmara Municipal de Resende, Eng Antynio Borges e pelo Presidente da Federaomo, Sr. Henrique Torrinha. Presentes na
cerimynia, estiveram tambpm o Vereador do Desporto da CM Resende, Eng Fernando Teixeira e o Presidente da Associaomo de Andebol de Viseu, Prof. Joaquim Escada.
Mangualde acolhe a 2 Fase - Grupo A - Zona 2 do Next<21
Mangualde vai acolher, de 7 a 9 de Maio, a Zona 2 da 2 Fase - Grupo A do Next<21 - Campeonato Nacional da 1 Divismo de Juniores Masculinos. Para assinalar esta parceria
decorreu tambpm dia 7 de Abril, pelas 16h00, no Salmo Nobre da Ckmara Municipal, a assinatura de contrato para a organizaomo conjunta entre a Ckmara Municipal de
Mangualde, atravps do Presidente Jomo Azevedo, e a Federaomo de Andebol de Portugal, atravps do Presidente Henrique Torrinha.
Para assinalar esta importante data para o desporto local e nacional estiveram presentes ainda o Professor Joaquim Escada, Presidente da Associaomo de Andebol de Viseu,
bem como elementos da Direcomo e do Corpo Tpcnico, da modalidade de Andebol, do Gigantes Sport Clube de Mangualde.
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MANGUALDE

MANGUALDE RECEBE ©CHOVEM AMORES
NA RUA DO MATADORª  DE MIA COUTO E
JOSeEDUARDO AGUALUSA

2010-04-08
Dia 9 de Abril, sexta -feira, pelas 21h00, no Audit yrio do Complexo
Paroquial de Mangualde
A Ckmara Municipal de Mangualde leva a palco a peoa ©CHOVEM AMORES
na rua do matador ª no dia 9 de Abril, amanh m, no Audityrio do Complexo
Paroquial de Mangualde, pelas 21h00. A entrada pgratuita.
Esta nova criaomo, da autoria de Mia Couto e Jos p Eduardo Agualusa, pa
segunda etapa do projecto Interiores e resultado do desafio lan oado a estes
dois escritores para criarem um texto in pdito para o Trigo Limpo teatro
ACERT. Em finais de 1992, o Trigo Limpo teatro Acert adaptou alguns contos
de Mia Couto e criou com eles o especticulo jroda da noite, estreado no
Nordeste do Brasil em 1993. Foi o intcio de uma relaomo muito especial com
e s t e e s c r i t o r e c o m M o oambique. A amizade estendeu -s e e n t r e o s
continentes e envolve hoje um grande n~mero de pessoas. e desta teia de
relao}es que surge um texto a quatro m mos: chovem amores na rua do
matador de JospEduardo Agualusa e Mia Couto.

VIDEOS R ELACIONADOS

Mangualde Bombeiros
organizam passeio
de cicloturismo
09-04-2010
Visto 36

Mangualde Andebol Nacional
joga -se em
Mangualde
08-04-2010
Visto 73

CHOVEM AMORES NA RUA DO MATADOR (Sinopse)
Baltazar Fortuna regressa a Xigovia para matar «  saudades. Pretende
reencontrar os seus ex -amores: Mariana Chubichuba, Judite Malimali e
Ermelinda Feitinha. Entretanto, num sonho, elas, as tr rs, dizem-lhe: ³Nys
nmo te precisamos matar, nys j ite matimos dentro de nys. Himuito tempo
que nmo vives nas nossas vidas«´

Mangualde ?
Recolha de sangue
e medula yssea a 5
de Maio
06-04-2010
Visto 40

Mangualde ?
Autarquia realiza
o I Fyrum
Movimento
Associativo sobre o
tema ©Legisla omo e
Desenvolvimento
Local ª

Visualizao}es 70
Fonte DmoTV
Link
http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2446

06-04-2010
Visto 70

VIDEOS R ECENTEMENTE A DICIONADOS

Programa
CUIDA-TE Gabinetes
09-04-2010 de

Mangualde Bombeiros
organizam
09-04-2010

Visto 26

Visto 36
Mangualde ?
Partido Socialista
vai a votos
06-04-2010
Visto 48
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Andebol

Autarquia e Federação assinaram protocolo

Nacional de juniores em Mangualde
CARLA DE SOUSA

De 7 a 9 de Maio Mangualde
recebe a 2ª fase do Campeonato Nacional de Juniores de
Andebol.
O contrato para a organização conjunta foi assinado no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde por João
Azevedo, presidente da autarquia, e pelo presidente da Federação de Andebol de Portugal,
Henrique Torrinha.
A prova vai decorrer em Mangualde, de 7 a 9 de Maio, e vai
contar com quatro equipas nacionais sendo uma delas o Sporting. Vão ser três dias de competição, com dois jogos por dia,
num projecto "de grande envolvimento do andebol nacional"
como fez questão de salientar o
presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada.
Joaquim Escada lembrou
ainda que este projecto vai permitir " um forte desenvolvimento desportivo e nomeada-

mente do andebol no concelho
de Mangualde". "Queremos
que este torneio leve longe o
nome de Mangualde", referiu.
Também o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, salientou que com este evento
Mangualde vai passar "a figurar
no panorama nacional do
andebol" lembrando que a
prova vai permitir reforçar o
movimento associativo e o
investimento no desporto, particularmente no andebol, ao
nível distrital e concelhio.
O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, mostrou-se satisfeito
com a vinda do torneio para o
seu concelho referindo que pretende "que esta iniciativa sirva de
meta de partida para outras organizações entre o concelho de
Mangualde, a Federação Nacional de Andebol e a Associação de
Andebol de Viseu".
"Gostaria muito que Mangualde ficasse marcado como
um concelho ligado ao despor-

to e também ao andebol", reforçou.
O edil mangualdense lembrou que a autarquia a que preside "dentro das suas dificuldades está a fazer todos os esforços para promover o concelho,
o desporto, a formação, ajudar
os jovens de Mangualde e também a economia local".
"Espero que o investimento
que a Câmara Municipal de
Mangualde está a fazer tenha
retorno no tecido económico
local, na promoção do concelho e que tenha retorno no "Gigantes Sport Clube" que são o
clube que representa esta
modalidade em Mangualde",
finalizou João Azevedo.
Para receber este campeonato, o Pavilhão Municipal está já
em obras de repavimentação e
ordenamento do território.
Em jeito de conclusão, o
autarca deixou um apelo a
todos os mangualdenses para
que nos dias 7, 8 e 9 de Maio
"encham as bancadas do pavilhão". As entradas são gratuitas.
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II Exposição “Trapos e Tricot”
O Banco Local de Voluntariado de Mangualde, com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde, está a realizar a II Exposição “Trapos e Tricot”, entre os dias 1 e 11 de Abril, na Biblioteca Municipal de
Mangualde. Esta exposição decorre do Atelier de Trabalhos Manuais
dirigido aos munícipes com 65 ou mais anos de idade, cuja dinamizadora é uma voluntária inscrita no Banco Local de Voluntariado. O
convite é lançado a todos e a entrada é livre.
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“Vila Cacimba” em palco
A Câmara Municipal de Mangualde leva a palco a peça «Vila
Cacimba», no dia 9 de Abril, pelas 21h00, no Auditório do Complexo
Paroquial de Mangualde. A entrada é gratuita. Trata-se de uma dramaturgia e encenação de Pompéu José e uma produção de Trigo Limpo
Tearto ACERT, a partir da obra «Venenos de Deus, Remédios do Diabo.
As incuráveis vidas de Vila Cacimba», de Mia Couto. Esta narrativa
conta com muito poucas personagens e a acção circunscreve-se a um
espaço muito limitado. As verdades e as mentiras, os segredos e as
denúncias, os mistérios e as revelações, as memórias e as alucinações,
a realidade e o sonho, misturam-se num tecido narrativo sempre
contaminado pela poesia. A história passa-se em Vila Cacimba, um
lugar enigmático, sombrio, onírico e permanentemente sobrevoado
pelo nevoeiro, ou seja, pela cacimba que dá nome à povoação…
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LDE

MANGUA

Promover e formar o associativismo
No próximo dia 10, pelas 10 horas, no auditório da Biblioteca
Municipal, realiza-se o I Fórum Movimento Associativo, sobre o tema
«Legislação e Desenvolvimento Local». Este encontro destina-se ao
público em geral, e ao associativo em particular, e pretende contextualizar o papel do associativismo no desenvolvimento local e regional,
contribuindo para uma reflexão e troca de experiências. O objectivo
prende-se ainda com o esclarecimento sobre diferentes temáticas: legislação, papel autárquico, papel das associações no desenvolvimento
regional, etc. Victor Mendes, autor de vários livros sobre associativismo; Artur Cristóvão, da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro; Victor Matos, responsável pelo movimento associativo
em Santo Tirso, e Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito do Porto; Alfredo Rodrigues Marques, Presidente da
CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional;
Beatriz Ferreira e Natália Mendes, do IPJ – Instituto Português da
Juventude, são os prelectores. A abertura dos trabalhos está a cargo
do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
«O regime jurídico das associações», «O Movimento Associativo em
Portugal», «As associações locais e as autarquias: contexto e perspectivas», «O movimento associativo – qual o papel no desenvolvimento
regional?» e o «Associativismo Juvenil» são os temas em análise,
seguindo-se um debate e as conclusões.
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Andebol Nacional joga-se em Mangualde

Primeira P igina
Noticias
Desporto
Grande Reportagem
Links Utpis
Ficha Tpcnica
Farmicia Servioo

Foi esta quarta -feira assinado no Sal mo Nobre da C kmara Municipal de Mangualde o
contrato para a organiza omo conjunta da 2 fase do Campeonato Nacional de Juniores
Masculinos da 1  divismo de Andebol. O contrato foi assinado pelo presidente da
autarquia mangualdense, Jo mo Azevedo, e pelo presidente da Federa omo de Andebol
de Portugal, Henrique Torrinha.





A prova vai decorrer em Mangualde, de 7 a 9 de Maio, e vai contar com 4 equipas
nacionais sendo uma das quais o Sporting. V mo ser tr rs dias de competi omo, com
dois jogos por dia, num projecto ?de grande envolvimento do andebol nacional?
como fez quest mo de salientar o Presidente da Associa omo de Andebol de Viseu,
Joaquim Escada.
Joaquim Escada lembrou ainda que este projecto vai permitir ? um forte
desenvolvimento desportivo e nomeadamente do andebol no concelho de
Mangualde?.
?Queremos que este torneio leve longe o nome de Mangualde?, referiu.
Tamb pm o Presidente da Federa omo de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha,
salientou que com este evento Mangualde vai passar ?a figurar no panorama
nacional do andebol? lembrando que a prova vai permitir refor oar o movimento
associativo e o investimento no desporto, particularmente no andebol, ao n tvel
distrital e concelhio.
O Presidente da C kmara Municipal de Mangualde, Jo mo Azevedo, mostrou -se
satisfeito com a vinda do torneio para o seu concelho referindo que pretende ?que
esta iniciativa sirva de meta de partida para outras organiza o}es entre o concelho de
Mangualde, a Federa omo Nacional de Andebol e a Associaomo de Andebol de Viseu?.
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?Gostaria muito que Mangualde ficasse marcado como um concelho ligado ao
desporto e tamb pm ao andebol?, refor oou.
O Edil mangualdense lembrou que a autarquia a que preside ?dentro das suas
dificuldades est ia fazer todos os esfor oos para promover o concelho, o desporto, a
forma omo, ajudar os jovens de Mangualde e tamb pm a economia local?.
?Espero que o investimento que a C kmara Municipal de Mangualde est i a fazer
tenha retorno no tecido econ ymico local, na promo omo do concelho e que tenha
retorno no ©Gigantes Sport Clube ªque s mo o clube que representa esta modalidade
em Mangualde?, finalizou Jo mo Azevedo.
Vai decorrer projecto de forma omo a par do torneio de Andebol
Joaquim Escada lembrou que a par do torneio vai acontecer um projecto de
forma omo ?no sentido de trazer mais pessoas para o movimento associativo e
desportivo?.
O projecto de forma omo dever iacontecer na manh mdo dia 8 de Maio altura em que
nmo hijogos a decorrer.
Pavilhmo Municipal em obras para receber a prova
P a r a r e c e b e r e s t e C a m p e o n a t o o P a v i l h mo Municipal est i  ji  e m o b r a s d e
repavimenta omo e ordenamento do territ yrio.
?Esperemos que aquando da exist rncia deste torneio possamos ter todo o espa oo
envolvente requalificado podendo ser um cart mo-de-v i s i t a p a r a q u e m v e m a
Mangualde e para quem conhecia aquele espa oo como um espa oo degradado?,
referiu o edil mangualdense.
Em jeitos de conclus mo, o autarca deixou um apelo a todos os Mangualdenses para
que nos dias 7, 8 e 9 de Maio ?encham as bancadas do pavilh mo?
As entradas s mo gratuitas.

8 Abr 2010 - 98 visitas
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Dar sangue em Mangualde
A Câmara de Mangualde, em parceria com Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, realiza no dia
5 de Maio, quarta-feira, uma Recolha de Sangue e Medula Óssea,
no Largo Dr. Couto, entre as 9h00 e as 13h00. Os interessados deverão efectuar a pré-inscrição nos Serviços de Acção Social do
Município de Mangualde até ao dia 30 de Abril. Para ser dador
basta ter entre 18 e 45 anos, ser saudável, ter um peso mínimo de
50 kg e nunca ter recebido uma transfusão de sangue. Esta iniciativa conta com o apoio do Hospital de São Teotónio de Viseu e do
Centro de Histocompatibilidade do Centro.
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Mangualde

Forum sobre movimento associativo na biblioteca
A autarquia mangualdense
realiza, no próximo dia 10,
pelas 10h00, no Auditório da
Biblioteca Municipal, o I Fórum Movimento Associativo,
sobre o tema "Legislação e Desenvolvimento Local". Um
encontro que a autarquia pretende que seja anual.
Destina-se ao público em ge-

ral, e ao associativo em particular, e pretende contextualizar o
papel do associativismo no
desenvolvimento local e regional, contribuindo para uma
reflexão e troca de experiências.
O objectivo prende-se ainda
com o esclarecimento sobre
diferentes temáticas: legislação,
papel autárquico, papel das

associações no desenvolvimento regional, etc.
Este encontro terá como oradores Victor Mendes, autor de
vários livros sobre associativismo, dos quais: "Legislação sobre
associações", "Como constituir
uma Associação - Guia Prático
das Associações", entre outros;
Artur Cristóvão, da UTAD -

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Vitor Matos,
responsável pelo movimento
associativo em Santo Tirso e
Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito do Porto e Alfredo Marques, presidente da CCDRC Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional.
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Escassos cinco meses após a tomada de posse dos novos titulares autárquicos e eis que o Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, pode apresentar aos seus munícipes, mas também
à região, a resolução de variadíssimos problemas que se arrastavam há demasiado tempo, em
prejuízo das pessoas.

Resultaram das mudanças políticas que ocorreram na Câmara Municipal de Mangualde e no concelho?
Com certeza que sim! Não restam dúvidas de que os problemas ainda hoje subsistiriam se os eleitores
de Azurara não tivessem querido dar-se a si próprios e às suas terras uma nova oportunidade de
desenvolvimento e de esperança.

Começa a estar à vista que João Azevedo e a sua equipa trouxeram um novo dinamismo, uma grande
capacidade empreendedora e uma gestão rigorosa da coisa pública, de que Mangualde, tenho a
certeza, já se orgulha.

Não vou ser exaustivo. Vou, tão só, deter-me em algumas das situações que estavam há demasiado
tempo em amargurada indecisão, em indesejada irresolução e que têm, algumas delas, uma enorme
repercussão social e política, mesmo para além das fronteiras municipais.

Senão vejamos alguns exemplos: 1. Contratualização, em Dezembro, entre a AICEP e a PSA (PeugeotCitroen) de 21 milhões de Euros de investimento nas instalações fabris de Mangualde e consequente
manutenção de postos de trabalho e de viabilização de um novo modelo de veículo a produzir em
Mangualde; Visita de José Junqueiro e de Basílio Horta, em 10 de Março, à PSA onde puderam
inteirar-se da solução encontrada para ampliação/consolidação imediata do seu espaço de produção e
do estacionamento e segurança para os trabalhadores; 2. Contratualização de uma Equipa de
Intervenção Permanente com os Bombeiros Voluntários de Mangualde em parceria com a Autoridade
Nacional de Protecção Civil; Aquisição, pelo Município, do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde; 3. Contratualização com a ARS Centro de uma Unidade de Saúde Familiar para
Mangualde, a instalar, precisamente, nas instalações do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
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Mangualde, espaço central da cidade e, portanto, próximo das pessoas; isenção de taxas, pela
Câmara, para a obra da Unidade de Cuidados Continuados a construir pela Misericórdia de Mangualde;
4. Candidatura aprovada para a construção de um Centro Escolar; mais dois centros escolares em
projecto; 5. Revisão do PDM, elaboração de um PU para a cidade e finalização da elaboração do
Documento de Enquadramento Estratégico; 6. Projectos de requalificação e modernização das zonas
industriais existentes e construção de outras novas áreas empresariais para dar resposta aos inúmeros
pedidos já em carteira; 7. Gestão de rigor que permitiu poupar 1.000.000 de Euros em despesas
correntes durante os dois últimos meses de 2009.

Ora cá está a importância da política ao serviço das pessoas. Ora cá está como os políticos podem
servir os seus concidadãos e a sua terra. Ora cá está como a determinação e o querer conseguem dar
a volta às situações e resolver os problemas.

João Azevedo demonstra aqui duas coisas importantes: que a relação de proximidade com os
munícipes não é incompatível com a aposta na competitividade do seu território e na qualificação da
vida dos seus concidadãos.
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MANGUALDE ? PARTIDO SOCIALISTA VAI A
VOTOS
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Share |

2010-04-06
Marco Almeida assume candidatura
O Hotel Nossa Senhora do Castelo foi o palco escolhido por Marco
Almeida para apresenta omo da sua candidatura a Presidente da
Concelhia de Mangualde do Partido Socialista, cujo acto eleitoral teri
lugar no pryximo dia 11
Ciente que o bom trabalho
desenvolvido no passado recente
acarreta enorme responsabilidade,
Marco Almeida nmo volta as costas ao
desafio e prop }e-se liderar o Partido
Socialista de Mangualde na nova e
actual conjuntura que p a de ter nas
suas mmos a governaomo do Munictpio,
m a i s c o n c r e t a m e n t e a C kmara
Municipal, Assembleia Municipal e um
grande n~mero de Freguesias.
O candidato prop }e-s e , n o a c t u a l
contexto, manter o PS de Mangualde
no centro do diilogo entre a sociedade
e o s p o d e r e s i n s t i t u tdos, locais,
regionais e nacionais e fazer do Partido Socialista um espa oo de debate
permanente. Com entusiasmo, lealdade e empenho, tudo far mo, ele e a sua
equipa, para ajudar Jomo Azevedo e o Executivo por si liderado a cumprir o
programa a que se prop{s, vincou Marco Almeida

Mangualde ?
Autarquia realiza
o I Fyrum
Movimento
Associativo sobre o
tema ©Legisla omo e
Desenvolvimento
Local ª
06-04-2010
Visto 55

Mangualde ?
Partido Socialista
vai a votos
06-04-2010
Visto 24

Mangualde recebe
©Vila Cacimba ªde
Mia Couto
03-04-2010
Visto 41

O Candidato concluiu a exposiomo do seu manifesto eleitoral valorizando o
apoio da futura equipa que o acompanhari, ao Governo do Partido Socialista
e do seu Primeiro Ministro JospSycrates, no sentido de serem encontradas
as melhores soluo}es para Portugal.
Rui Costa, que devido js funo}es que actualmente desempenha na DREC Direcomo Regional de Educa omo do Centro, n mo se recandidata a novo
mandato, teceu rasgados elogios ao candidato Marco Almeida, referindo que
a sucess mo ser i pactfica, consciente e respons ivel, pois p encarada por
todos os militantes como uma soluomo consensual e unknime.
O actual presidente,
c o n v i c t o d e q u e n mo
apareceri
mais

nenhuma candidatura,
salientou ainda que o
Marco Almeida p
conhecido de todos j
muitos anos, pois tem
feito o seu percurso
profissional e pol ttico
dentro do PS, conhece
bem o Partido, conhece
a sua din kmica e sabe
exactamente para o que
vem.
Rui Costa leu em seguida uma mensagem de Jo mo Azevedo, ausente por
motivos profissionais, em que este manifesta total apoio e solidariedade j
candidatura de Marco Almeida, saudando a sua honestidade e elevado
sentido de responsabilidade, ciente que os interesses de Mangualde e do
Partido Socialista estarmo sempre no topo das preocupao}es do candidato e
na sua linha de actuaomo polttica.

Mangualde recebe
II Exposiomo
"TRAPOS E
TRICOT"
31-03-2010
Visto 60

Mangualde ?
Deputados do PS
na Assembleia da
Rep~blica fazem ?
balan oo muito
positivo? do
trabalho de Jo mo
Azevedo
30-03-2010
Visto 103

Mangualde - Feira
permitiu fomentar
as Oportunidades
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Jomo Azevedo, na sua mensagem, vincou ainda a convicomo de que com
Marco Almeida na conduomo dos destinos do Partido, serimantida a matriz
ideolygica que a todos une e que se traduz na liberdade, na igualdade e na
fraternidade.

Pag.: 2 de 2
eo
Empreendedorismo
Jovem
30-03-2010
Visto 58

Marco Almeida reconheceu que o trabalho feito nos dois ~ltimos mandatos,
em que o partido, em termos de milit kncia, teve um crescimento muito
grande, sendo a concelhia de Mangualde j i muito forte e no futuro ser i
provavelmente a maior do Distrito.
Tendo ganho as eleio}es legislativas e autirquicas, significa que o PS pum
partido forte e coeso, sendo essencial manter esse rumo que p de vityria,
valorizou o candidato.
Marco Almeida defendeu ainda que p  posstvel conciliar as fun o}es que
desempenha actualmente junto do Secretirio de Estado da Administraomo
Local com a Presid rncia da Concelhia, pois hoje em dia o sistema
informitico pa base de tudo e Lisboa p³jimesmo ali ao lado´e alpm disso
as pessoas que prop}e para o acompanharem neste projecto estarmo jaltura
do desempenho das suas fun o}es e saber mo orientar o partido nas suas
ausrncias.
Artur Santos

Visualizao}es 23
Fonte DmoTV
Link
http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2456

VIDEOS R ECENTEMENTE A DICIONADOS

Viseu ? Visitas
danoadas de 10
de
Abril a 15 de
06-04-2010

Viseu Exposiomo
Anim
-Arte 2010
06-04-2010

Visto 0

Visto 18
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MANGUALDE RECEBE ©VILA CACIMBAª DE
MIA COUTO

VIDEOS R ELACIONADOS

2010-04-03
Dia 9 de Abril, sexta -feira, pelas 21h00, no Audit yrio do Complexo
Paroquial de Mangualde
A C kmara Municipal de Mangualde leva a palco a peoa ©Vila Cacimbaªno
dia 9 de Abril, sexta-feira, no Audityrio do Complexo Paroquial de Mangualde,
pelas 21h00. A entrada pgratuita. Trata-se de uma dramaturgia e encenaomo
de Pomppu Jospe uma produomo de Trigo Limpo Tearto ACERT, a partir da
obra ©Venenos de Deus, Rem pdios do Diabo. As incur iveis vidas de Vila
Cacimbaª, de Mia Couto. Esta narrativa conta com muito poucas
personagens e a ac omo circunscreve-se a um espa oo muito limitado. As
verdades e as mentiras, os segredos e as den ~ncias, os mist prios e as
revelao}es, as memyrias e as alucinao}es, a realidade e o sonho, misturamse num tecido narrativo sempre contaminado pela poesia. A histyria passa-se
em Vila Cacimba, um lugar enigmitico, sombrio, ontrico e permanentemente
sobrevoado pelo nevoeiro, ou seja, pela cacimba que dinome jpovoaomo«
O autor mooambicano Mia Couto nasceu na Beira, em 1955. Este biylogo de
formaomo conquistou o mundo da literatura com obras tmo inesquectveis como
Vozes Anoitecidas (1987), Cada Homem p  uma Ra oa (1990), Terra
Sonkmbula (1992, adaptado ao cinema em 2008) ou A Varanda do Frangipani
(1996).

Mangualde recebe
II Exposiomo
"TRAPOS E
TRICOT"
31-03-2010
Visto 56

Mangualde ?
Deputados do PS
na Assembleia da
Rep~blica fazem ?
balan oo muito
positivo? do
trabalho de Jo mo
Azevedo
30-03-2010
Visto 100

Mangualde - Feira
permitiu fomentar
as Oportunidades
eo
Empreendedorismo
Jovem
Visualizao}es 13

30-03-2010
Visto 54

Fonte DmoTV
Link
http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2446

VIDEOS R ECENTEMENTE A DICIONADOS

Tondela ? Idoso
ferido em
inc
rndio
03-04-2010

Viseu Exposiomo Arte
Partilhada
03-04-2010

Visto 13

Visto 24

Mangualde Cursos de Pontos
de Bordados
Tradicionais /
Bordado de
Tibaldinho
29-03-2010
Visto 44

Mangualde - PSD
elege novos yrgmos
concelhios
29-03-2010
Visto 71
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Para assegurar que
as necessidades de
todos sejam atendidas

João Azevedo
Presidente da
Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

M

uito se fala das relações entre o Poder Central
e o Poder Local. Mas o que importa realmente
é passar das palavras aos gestos, à prática, e foi
isso mesmo que aconteceu aqui há dias em
Mangualde.
Os deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu, vieram aqui ao
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Corte: 1 de 2

distrito, começando por Mangualde, com o objectivo de
estreitar laços com a população e as instituições do distrito
de Viseu. Isto é muito importante para todos, tanto para
os Órgãos Locais e Autárquicos como para os Órgãos Centrais. As autarquias têm de estar abertas a estabelecer uma
maior proximidade com o Poder Central.
Só assim nos podemos fazer ouvir e lutar pelos interesses dos nossos cidadãos… Sim, porque estes deputados
vieram até cá para nos ouvir, para se inteirarem melhor da
realidade local, para poderem depois melhor responder e
defender as necessidades do distrito.
E, por isso, é meu dever enaltecer aqui os deputados
Acácio Pinto, José Rui Cruz, Paulo Barradas e Helena Rebelo que vão continuar a reunir com todos os concelhos do
distrito, sempre pelo elevado interesse público da relação
entre os organismos e instituições locais e o Poder Central
e a Assembleia da República. Esta relação é um pilar fundamental em qualquer gestão, seja ela local, regional ou
nacional, e muitos se esquecem dela…
É dever de qualquer autarca, e eu como autarca que sou
não podia deixar de sublinhar e defender os interesses dos
eleitores e fazer ouvir as suas necessidades junto do Poder
Central. Sem isso torna-se bem mais difícil conseguirmos
as grandes obras, projectos e serviços que a nossa região
tanto precisa. Temos de ter uma visão transversal e global.
Foi com muito orgulho, o orgulho de ser mangualdense,
que ouvi o deputado Acácio Pinto afirmar que “Mangualde
é uma grande centralidade regional tendo condições para
se afirmar como uma verdadeira porta para a Europa”.
E deixem-me partilhar uma frase que resume tudo isto:
“Alcançar o sucesso e a sustentabilidade no processo de
desenvolvimento exige o envolvimento de todos os grupos, para assegurar que as necessidades de todos sejam
atendidas, e em última instância para promover a igualdade” – United Nations, The Inequality Predicament, New
York, 2005.
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JOÃO AZEVEDO Assegurar
que as necessidades sejam
atendidas > pág. 19
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OPINIÃO
Mangualde: Algumas marcas João Azevedo!
demasiado tempo em amargurada indecisão, em indesejada
irresolução e que têm, algumas
delas, uma enorme repercussão
social e política, mesmo para
além das fronteiras municipais.

ACÁCIO PINTO
DEPUTADO PS

Escassos cinco meses após a
tomada de posse dos novos titulares autárquicos e eis que o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, pode apresentar aos seus
munícipes, mas também à
região, a resolução de variadíssimos problemas que se arrastavam há demasiado tempo,
em prejuízo das pessoas.
Resultaram das mudanças
políticas que ocorreram na
Câmara Municipal de Mangualde e no concelho? Com certeza que sim! Não restam dúvidas de que os problemas ainda
hoje subsistiriam se os eleitores
de Azurara não tivessem querido dar-se a si próprios e às suas
terras uma nova oportunidade
de desenvolvimento e de esperança.
Começa a estar à vista que
João Azevedo e a sua equipa
trouxeram um novo dinamismo, uma grande capacidade
empreendedora e uma gestão
rigorosa da coisa pública, de
que Mangualde, tenho a certeza, já se orgulha.
Não vou ser exaustivo. Vou,
tão só, deter-me em algumas
das situações que estavam há

Senão vejamos alguns exemplos:
1. Contratualização, em Dezembro, entre a AICEP e a PSA
(Peugeot-Citroen) de 21 milhões de euros de investimento
nas instalações fabris de Mangualde e consequente manutenção de postos de trabalho e
de viabilização de um novo
modelo de veículo a produzir
em Mangualde; Visita de José
Junqueiro e de Basílio Horta,
em 10 de Março, à PSA onde

João Azevedo e a sua
equipa trouxeram um
novo dinamismo
puderam inteirar-se da solução
encontrada para ampliação/consolidação imediata do seu
espaço de produção e do estacionamento e segurança para
os trabalhadores;
2. Contratualização de uma
Equipa de Intervenção Permanente com os Bombeiros Voluntários de Mangualde em
parceria com a Autoridade Nacional de Protecção Civil; Aquisição, pelo Município, do antigo Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde;
3. Contratualização com a
ARS Centro de uma Unidade
de Saúde Familiar para Mangualde, a instalar, precisamente,

nas instalações do antigo
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, espaço
central da cidade e, portanto,
próximo das pessoas; isenção
de taxas, pela Câmara, para a
obra da Unidade de Cuidados
Continuados a construir pela
Misericórdia de Mangualde;
4. Candidatura aprovada para
a construção de um Centro
Escolar; mais dois centros escolares em projecto;
5. Revisão do PDM, elaboração de um PU para a cidade e
finalização da elaboração do
Documento de Enquadramento Estratégico;
6. Projectos de requalificação
e modernização das zonas
industriais existentes e construção de outras novas áreas
empresariais para dar resposta
aos inúmeros pedidos já em
carteira;
7. Gestão de rigor que permitiu poupar 1.000.000 de Euros
em despesas correntes durante
os dois últimos meses de 2009.
Ora cá está a importância da
política ao serviço das pessoas.
Ora cá está como os políticos
podem servir os seus concidadãos e a sua terra. Ora cá está
como a determinação e o querer conseguem dar a volta às
situações e resolver os problemas.
João Azevedo demonstra
aqui duas coisas importantes:
que a relação de proximidade
com os munícipes não é incompatível com a aposta na
competitividade do seu território e na qualificação da vida
dos seus concidadãos.
PS: Boa Páscoa!
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