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A1

Boas Festas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal A Guarda.com

URL:

http://www.jornalaguarda.com/index.asp?idEdicao=332&id=18026&idSeccao=4431&Acti

Data Publicação:

31-12-2009

on=noticia

Edição de 31-12-2009

O Jornal A Guarda agradece e retribui os votos de Boas Festas:

Voluntários do Hospital da Guarda; Instituto de Emprego e Formação Profissional;

Manuel Agostinho Ferreira & Filhos Lda; Banda Boa União - Música Velha (Manteigas); Reinserção
Social; Paulinas; Carlos Gonçalves - Artigos Religiosos Lda; Centro de Alcoólicos Recuperados do
Distrito da Guarda; Farportugal; Câmara Municipal de Meda; Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo; BPI; Câmara Municipal de Almeida; Associação Recreativa Filarmónica Popular Manteiguense
- Música Nova; Câmara Municipal de Celorico da Beira; Núcleo Sportinguista da Guarda; Câmara
Municipal de Manteigas; Everest; Instituto Português da Juventude - Direcção Regional do Centro;
NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda; NERCAB - Associação Empresarial da Região
de Castelo Branco; Centro Distrital da Guarda do Instituto da Segurança Social; Paulo Caetano;
Multicom; Câmara Municipal de Mangualde; Ràdio SIM; RFM; Rádio Renascença; Associação de
Municípios da Cova da Beira; GM Portugal; Padre Aramando Soares; Tecnovia; Gabinete de
Informação da Diocese do Algarve; Porta da Estrela; Jornal Santa Marinha; Agrupamento de Escolas
S. Miguel - Guarda; Instituto Politécnico da Guarda; Rádio F; Museu de Lagar Mário Gomes Figueira;
Câmara Municipal de Pinhel; Habita Directo; APIA - Associação Portuguesa de Investigação
Arqueológica; Instituto Politécnico de Castelo Branco; ADM Estrela; União de Karate Shotokan das
Beiras; Dislivro; Rui Jerónimo; Associação Académica da Guarda; Áreas Editora; SPZ Centro; Câmara
Municipal de Aguiar da Beira; Rádio F; Rui Almeida; INATEL; PSD Foz Côa; Pedro Carvalho; Associação
de Estudantes de Gouveia; Ordem dos Enfermeiros; Associação de Jogos Tradicionais da Guarda;
Joaquim Pereira; Escola de Música de Gouveia; António Carreira Coelho; Câmara Municipal de Seia;
Associação Industrial Portuguesa; Unidade de saúde da Guarda; Escape Livre; Falcão Cultura; Aquilo
Teatro; Marisqueira Sardinha; Museu da Miniatura Automóvel; Associação Cultural Mário Gomes
Figueira; Associação de Atletismo da Guarda; Paulo Sequeira; Padre Hugo Martins; Bombeiros
Voluntários da Guarda.
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Revelaram projectos para o próximo ano

Autarcas do distrito fazem
balanço positivo de 2009

Concluir a segunda fase do parque urbano é uma das prioridades de Carlos Marta para 2010

Com o fim do ano a
aproximar-se, os autarcas
do distrito de Viseu
fizeram um balanço
positivo deste ano e
revelaram quais os
grandes projectos
para 2010
CATARINA TOMÁS FERREIRA

A duplicação de estradas e
conclusão de outras e requalificações urbanas serão as grandes preocupações dos presidentes das Câmaras Municipais de
Viseu e Tondela, respectivamente.
A prioridade para 2010 do
autarca de Tondela, Carlos
Marta, será a requalificação
urbana, nomeadamente a conclusão da segunda fase do parque urbano que terá um custo
de três milhões de euros, em
parte pagos com fundos europeus. A requalificação da zona
histórica da cidade que inclui o
mercado municipal é igual-

mente um projecto a concretizar no próximo ano.
"Queremos também iniciar a
construção de cinco novas
ETARes [Estações de Tratamento de Águas Residuais]" que, a
juntar aos outros projectos, "serão obras importantes para a
requalificação de infra-estruturas e de desenvolvimento da
cidade", explicou ontem ao
Diário de Viseu.
Quanto ao balanço do ano
que termina amanhã, disse que
foi extremamente positivo e o
"mais fácil de fazer balanço",
também devido à vitória esmagadora nas eleições.
Já Fernando Ruas, presidente
da Câmara de Viseu, afirmou
que a maior parte das obras que
quer ver terminadas em 2010 já
começaram a ser executadas
este ano. Referia-se à estrada
municipal número 16 (desde a
rotunda do alto de Abraveses
até Pascoal), à saída para o Sátão
(rotunda do Sátão até ao cruzamento da Circular Norte) e à

duplicação da estrada número
2 em Repeses.
Revelou que no dia 4 de Janeiro vai começar "outra grande obra": a duplicação da estrada número 231, mais conhecida como a estrada de Nelas.
Na lista da autarquia estão
ainda a construção do Centro
Escolar da Ribeira, três Unidades de Saúde Familiar (duas delas em Abraveses e Rio de Loba)
e a conclusão dos Centros Escolares de Santo Estêvão e de Rio
de Loba.
Fernando Ruas gostaria de
dar início ao Centro de Artes e
Espectáculos e à praia fluvial,
projectos que ainda não passaram do papel e que poderão vir
a ser materializados no novo
ano. Mesmo que comecem a ser
concretizadas em 2010, as obras
irão prolongar-se pelos anos
seguintes, estando previstos
dois anos para a conclusão do
Centro de Artes e Espectáculos.
"Estes são investimentos
estruturantes e a nossa expecta-

Estrada nacional 16 é uma das obras que Fernando Ruas quer ver concluída no próximo ano

tiva é que os projectos ajudem a
desenvolver Viseu. Não são
sequer passíveis de interrogações ou objecções, porque ninguém vai questionar ou opor-se
ao Centro de Artes nem aos
acessos a Viseu", argumentou o
autarca viseense.
O Diário de Viseu falou com
a autarquia de Mangualde, mas
João Azevedo não quis adiantar
quais os projectos estruturantes
do município para 2010. Já no
que se refere ao balanço de quase dois meses de mandato, salientou a assinatura do protocolo para aquisição do antigo
quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, a campanha de Natal e a reorganização
administrativa dos serviços da
Câmara. Lembrou ainda a assinatura de outros protocolos,
principalmente com os Bombeiros Voluntários de Mangualde para a constituição de uma
Equipa de Intervenção Permanente e com a Direcção Regional de Agricultura para a cria-

ção no município de um Gabinete de Apoio ao Agricultor.
Em termos práticos, a Câmara procedeu à repavimentação
da estrada de Contenças de Cima na freguesia de Santiago de
Cassurrães e a requalificação da
escola das Carvalhas.
A nível intermunicipal, a

ecopista do Dão será o grande
projecto dos municípios de
Viseu, Tondela e Santa Comba
Dão para o próximo ano.
Os autarcas esperam que a
ligação, um investimento de
cinco milhões de euros, esteja
concluída em meados de
Junho.

Ecopista do Dão será o grande projecto intermunicipal
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Autarquias

Presidentes fazem
balanço positivo
e revelam planos
para 2010
Pág. 3
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Programa "A Minha Rua"

Os habitantes de Mangualde vão começar a ter um papel activo na resolução dos problemas da via
pública. O programa chama-se "A Minha Rua", e através dele os mangualdenses têm acesso a um
sistema informático interactivo. Declarações de João Gonçalves, autarca de Mangualde.
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MANGUALDE Autarquia lançou desafio à comunidade

Museu vai reunir património
A autarquia lançou recentemente um apelo à comunidade local: todo o tipo de património histórico do concelho poderá ser confiado à edilidade para formar o novo museu municipal.
DB-J.L.

◗ José Lorena

A

Câmara Municipal de
Mangualde pretende
criar um museu municipal que reúna um vasto leque
de património histórico e que
seja representativo de todos os
sectores de actividade que foram erguendo aquilo que hoje
é o concelho e a cidade. Para o
efeito, a autarquia lançou um
apelo para que os mangualdenses, empresas e instituições da
região cedam o espólio que
acharem que possa servir para
o futuro museu.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o novo projecto
“não está a ser feito como no
passado, ou seja, ser anunciado
com pompa e circunstância e
nunca aparecer na realidade”.
“Queremos reunir o património que sabemos estar espalhado um pouco por toda a cidade
e concelho em domínios como
o automóvel, os transportes, o
minério, os lanifícios ou os vinhos e a gastronomia”, frisou o
autarca.
De acordo com a ideia da edi-

MANGUALDE vai ter um museu para “contar” a história local.

lidade mangualdense, o futuro museu municipal é uma
aposta clara no património e na
história do concelho e a sua missão será a de “contar a história
do território e do Homem de
Mangualde na sua total dimensão”.
Segundo a autarquia, existe
já algum espólio mas a maior
parte da história está nas mãos
de privados e de empresas ou
instituições locais, tais como fotografias, obras de arte, peças
históricas, armamento antigo,
peças etnográficas, industriais,

entre outras.
Instalação física
não é preocupação
O local onde poderá vir a
ser instalado o futuro museu
municipal de Mangualde ainda
não está definido. “Primeiro
queremos que a recolha de património seja um êxito e só depois nos vamos preocupar com
o local onde instalar o museu”,
garante João Azevedo.
A autarquia mangualdense
“tem várias possibilidade físicas

para a instalação do museu, mas
tudo dependerá do espólio e respectiva quantidade que consigamos recolher”, sublinhou o autarca.
Questionado sobre a utilização da antiga sede dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
(recentemente adquirida pela
Câmara Municipal) para a instalação do museu, João Azevedo disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “essa poderia ser uma
alternativa mas já existe outra
que a autarquia quer concretizar nesse local”.
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Museu do Município de Mangualde

Em Mangualde vai nascer o museu para contar a história do município. A autarquia pretende criar este
novo espaço e lança um apelo para que a população contribua.
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ADEGA COOPERATIVA DE MANGUALDE

Aposta nos Vinhos de Qualidade
A Adega Cooperativa de Mangualde orgulha-se, como sublinhou o seu
presidente, eng.º António Mendes, de ser ‘uma Adega de referência na
região. Estamos preparados para o futuro e vamos muito à frente em
matérias como a preservação ambiental, responsabilidade social,
gestão de processos industriais, etc.’.
Referiu, ainda, na cerimónia do seu 46.º
aniversário, que a Adega de Mangualde ‘foi
pioneira em muitas áreas… e esteve na linha
da frente na reconversão dos vinhedos dos
associados’. Criou, entre outras, uma estrutura de apoio ao enoturismo e construiu uma
nova unidade de vinificação. Em suma, um
‘projecto para o futuro e um crescimento
sustentável’, diversificando o negócio e fazendo um esforço na internacionalização,
bem como ‘queremos ter uma palavras forte
na moderna distribuição’ e ‘na fileira do
vinho’.
De tudo isto falámos oportunamente.
Guardamos para hoje
um diálogo com o presidente desta instituição,
que apresenta um longo currículo à frente da
associação. Para além
de enólogo, passou a
desempenhar também o
cargo de responsável máximo da Adega, fundada
em 1963. Pedimos-lhe
para fazer uma síntese
dessa história, ao mesmo
tempo que quisemos que
falasse das castas que a
cooperativa dispõe para
produzir todos os néctares que apresenta no mercado. A certificação
e o papel da UDACA, em todo este processo,
foram outras questões que o ‘JB’ colocou a
este dirigente, começando por adiantar: - Em
primeiro lugar quero esclarecer que nunca
deixei de ser o enólogo responsável, pela
Adega e pelos vinhos, compromisso que
assumi perante os associados. É óbvio que
muitos trabalhos de tarefa foram atribuídos
a outros funcionários. Porém, a responsabilidade por qualquer dos produtos que sai da
Adega Cooperativa de Mangualde continua
sobre a minha alçada.
A Adega Cooperativa de Mangualde começou a elaborar nestas instalações em 1972.
Foi o primeiro ano em que vinificou. Durante
cerca de duas décadas teve a função de vinificar e comercializar os vinhos a granel, fruto
das uvas recolhidas dos associados. A partir

de 1992, começa a vingar um novo conceito,
apostando em vinhos de qualidade. No ano
seguinte, na sequência das modernizações
introduzidas, fui contratado como técnico.
A Adega Cooperativa de Mangualde foi a
primeira a ter um enólogo a tempo inteiro. Depois disso, começou a apanhar uma
dinâmica diferente, fazendo alguns vinhos
engarrafados de diversas colheitas, recorrendo, para o efeito, à linha de engarrafamento
da União das Adegas Cooperativas em Viseu.
Em 1996, criámos dentro da Adega um mecanismo muito importante para a formação
e elaboração de candidaturas ao IFAP (mais

de 100), todas aprovadas. Tudo isto tendo
em vista melhorar os vinhos dos nossos
associados’.
Sem o interrompermos, António Mendes
disse que ‘nessa data o preço das uvas na região era quase o triplo do que é hoje, houve
um investimento muito grande na vinha e
um aumento proporcional de recebimento
de uvas na Adega de tal forma que, em 1993,
no ano que entrei para aqui, recebemos um
milhão e oitocentos mil quilos; em 1996 chegámos aos três milhões e seiscentos mil quilos, considerada uma quantidade histórica
para a adega. Mas em 2001 recebemos cinco
milhões e oitocentos mil quilos, ou seja, para
uma estrutura que estava preparada para vinificar aproximadamente um a dois milhões
de quilos, o salto foi significativo. Foi o início
da obrigatoriedade de investirmos numa
nova adega. Elaborou-se,
então, uma candidatura com
os pressupostos de preço e
taxas de juros contextualizados no ano de 2001, 2002 e
2003. A partir daí, o negócio
dos vinhos caiu a pique.
Com quatro milhões e cem
mil euros de investimentos,
fomos apanhados pela crise
económica, que chegou até
nós um bocadinho mais
cedo. Tivemos problemas
bastante difíceis de contornar, especialmente com os
nossos associados, banca
e fornecedores. Mas acho
que, no final disto tudo, a
Adega conseguiu dar o salto.
Conseguiu resistir até 2009.
E penso que vai continuar a
fazer história, durando, pelo
menos, mais meio século’.

FOI MAIS VANTAJOSO INVESTIR
EM ENGARRAFAMENTO PRÓPRIO
O presidente da Adega Cooperativa de
Mangualde referiu que, ‘a partir de 1995,
o nosso incremento das verbas foi bastante
grande, porque colocámos um pessoa na
parte comercial e deixámos de engarrafar
na UDACA, uma vez que o
processo já não era sustentável
para nós. Em 1995 engarrafámos para cima de 400 mil
garrafas. Não é que a União
não tivesse capacidade para
fazê-lo. Porém, foi mais vantajoso investir no engarrafamento
próprio. Em termos de marcas
de vinho, houve também alguma evolução. Começámos a
engarrafar uma marca de vinho
DOC - Foral D. Henrique. E
foi lançado o Dom Melo como
vinho Regional das Beiras, hoje
comercializado como vinho de
mesa. Há cerca de ano e meio, foi lançado o
Castelo de Azurara, um vinho de mesa com
uma qualidade superior destinado à restauração. Agora estamos a relançar o espumante
com nova determinação numa gama de altíssima qualidade, incluindo a marca Foral D.
Henrique. A seguir, vai a marca Castelo de
Azurara, também posicionada no patamar de
alta qualidade. Um produto mais apetecível
para o mercado com novos argumentos. Este
será o nosso grande trunfo no mercado dos
espumantes’.
- Como foi possível fazer tanto com tão
pouco?
- Nós fizemos bastante. O que era necessário. Ao contrário do que por
vezes se pretende dizer, a dimensão da Adega Cooperativa
de Mangualde, no contexto de
cinco milhões de quilos, não é
uma estrutura sobredimensionada. Agora nós temos sempre,
como o senhor já percebeu,
porque nos acompanha há algum tempo, sempre muita imaginação. As coisas são feitas de
modo a nunca deitar dinheiro
fora. Rentabilizamos as pessoas
e a estrutura que temos. Aí está
o nosso segredo.
SUSTENTABILIDADE
SÓ ATRAVÉS DE FUSÕES
- E as castas…
- Fomos pioneiros de um projecto de
reconversão das vinhas. Há meia dúzia de
anos, recebíamos mais de 80% das uvas, fruto
das vinhas novas, o que prova que estamos a
trabalhar com os pés bem assentes na terra.
Trabalhámos a parte das viticulturas dos
nossos associados e depois é que criámos
uma estrutura, uma adega nova. Criámos
também, simultaneamente, uma estrutura
comercial e estamos agora a criar produtos
novos para não falharmos. Portanto, nesta
questão das castas, vamos muito à frente na
região.
- Sobre a UDACA…
- Não gosto muito de falar sem ser em
sede própria, o que tenho para dizer da UDACA, relativamente à forma como funciona,
costumo dizê-lo nas Assembleias Gerais,
onde anteriormente era delegado e ainda
continuo a ser, na qualidade de Presidente da
Adega da Cooperativa de Mangualde. A única coisa que quero mencionar aqui é que, em
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relação à Adega Cooperativa de Mangualde,
representada por mim e pelos meus dois colegas da direcção, é que estamos convictos de
que a única forma do sector cooperativo, na
região, ter sustentabilidade é através de uma
fusão, como referi, no meu discurso, apenas
com três palavras: unir, redimensionar e rentabilizar. Acho que estas três palavras dizem
tudo acerca de um pensamento e do apoio a
um projecto de fusão.
- Este ano houve alguma quebra na
produção das uvas. O ambiente tem vindo a
degradar-se, até que ponto pode prejudicar as
produções agrícolas, isto é, na área da agricul-

tura, mais propriamente a vitivinicultura, à
qual o senhor está ligado?
- No ano de 2009, na região, houve mais
uvas que no ano anterior. Aliás, de algumas
zonas mais afectadas, em termos de climatéricos, recebemos mais uvas. Penso que é um
sinal da parte dos nossos cooperantes que
abandonaram a adega e estão a regressar com
uvas de qualidade. Fizemos um apelo muito
grande em termos da Assembleia-Geral para
que as pessoas nos entregassem o que é bom,
porque o que não é bom não vale a pena.
Foi criada pela primeira vez a classificação
de uvas indiferenciadas, pagas a 8 cêntimos.
Daria praticamente só para a colheita… Por-

tanto, houve aqui uma estratégica, a meu ver
bem-feita, assegurando-nos que todas as uvas
que entrassem na Adega eram de qualidade.
Poderiam ter entrada menos 20% de uvas,
mas a qualidade supriu a quantidade.
VALORIZAMOS
A QUESTÃO AMBIENTAL
- Que meios a Adega Cooperativa de
Mangualde dispõe para ajudar ao combate
na poluição do meio ambiente?
- Todo o nosso plano estratégico refere
a questão ambiental, valorizando-a. É nossa
maneira de estar na sociedade. Os directores
querem que a Adega Cooperativa de Mangualde espelhe isso. Valorizamos muito a
preservação ambiental. Somos uma geração
dos 40 anos e temos filhos mais novos aos
quais devemos devolver-lhes o planeta como
nos foi entregue, há 30 anos atrás. Portanto,
tem que haver aqui um esforço muito grande
das empresas e do cidadão comum. Por nossa
parte, estamos a desenvolver um projecto que
poderá ser apresentado em Janeiro.
Por outro lado, estamos a fazer o trataPágina 8
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para uma lagoa e posteriormente aproveitadas para, durante a Primavera e o Verão,
beneficiar o relvado que temos à frente da
Adega. Como também referi, no lançamento
do espumante, um dos argumentos fortes
do Castelo de Azurara, para
além da qualidade do produto,
é a questão ambiental. Olha-se
para uma garrafa do Castelo
de Azurara e sobressai logo o
aspecto de um produto limpo
ecologicamente. Queremos
estar no mercado de uma forma
verde e caminhar para o futuro
verde. Vamos conseguir o nosso
objectivo.
- Além desses quais os meios
que a Cooperativa tem para
assegurar a total segurança alimentar?
- Na questão ambiental estamos a equacionar certificar a Adega pela
norma 1401, como sabe é a norma relativa ao
ambiente. A questão da segurança alimentar,
para além do cumprimento da lei, o controlo
nos vinhos é feito pela Comissão Vitivinícola
Regional. Os vinhos, para irem para o mercado, têm de estar dentro dos limites legais,
para não porem em causa a saúde pública.
Para além disso, temos o nosso laboratório
bem equipado para podermos controlar tudo
de uma ponta à outra. A partir de Janeiro,
vamos oferecer ainda mais qualidade através
de um controlo micro-biológico, o que até
agora não estava a acontecer.
GABINETE DE APOIO
AOS AGRICULTORES
- O Presidente da Câmara de Mangualde
veio aqui festejar o 46.º aniversário da Adega
Cooperativa. Disse-vos que iria promover na
Câmara Municipal um gabinete de apoio aos
agricultores que vai contar com dois técnicos.
O objectivo é melhorar e conhecer os problemas que afectam os agricultores, nomeadamente no capítulo financeiro. Que benefícios a
Cooperativa pode obter deste gabinete, criado
pela C. M. De Mangualde?
- As relações da Adega e Câmara são as
melhores. A questão da criação de um pólo
do Ministério da Agricultura parece-me
bem porque sentimos a falta de proximidade. Os nossos agricultores não conseguem
resolver em Mangualde qualquer assunto. É
inadmissível que numa cidade (porque não
é qualquer aldeiazinha) não esteja a funcionar um apoio ao Agricultor. O concelho de
Mangualde tem uma indústria muito forte
no sector automóvel, sendo de considerar
também a componente agrícola. A Adega
Cooperativa de Mangualde, Quinta dos
Carvalhais da SOGRAP e três produtores e
engarrafadores, os quais, num ano normal,

produzem acima de 12 milhões de quilos. É
dinheiro que é convertido dentro do Concelho. A Cooperativa das frutas, a mesma
coisa. Temos casas agrícolas, casas de venda
de produtos agrícolas (10 a 12 empresas) o
queijo de Mangualde, com alguma expressão
na franja da Serra da Estrela. O leite de ovelha, na zona sul do concelho, onde existem
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vários rebanhos, com dimensão considerável,
e a maçã são bons exemplos.
A Adega Cooperativa de Mangualde está
na disposição de disponibilizar uma das
nossas salas para a instalação desse posto,

nós percebemos a importância que tem a
proximidade desse organismo, com a lavoura, com os agricultores.
- Estou a recordar ter havido no seu
discurso, na presença do Governador Civil e
Presidente da Câmara, alguma mágoa quando diz “que está instalado na vitivinicultura
da região algum desânimo” e depois referiu
que a dificuldade do acesso ao crédito é uma
realidade. Isso é verdade?
- Sabe que eu, quando falo, faço-o sempre
com o coração. Não ando nisto para me projectar. Estou aqui para servir os Associados
da Adega Cooperativa de Mangualde e o que
sinto é o mesmo sentimento dos associados
da Adega Cooperativa, isto é, um sentimento
de toda a região. Convivo com muitos agricultores, através de outros trabalhos que faço,
nada tendo a ver com a Adega Cooperativa de
Mangualde, e sente-se o desânimo em toda
a gente. Mas, para isso, não era preciso falar
com ninguém. Sente-se em todo o lado.
Porém, quando queremos uma garantia bancária para desbloquear uma verba, é preciso
isto e aquilo… Devemos ter muito cuidado
com o crédito mal parado. Temos cortado
o crédito a muitos clientes, que não têm
meios para pagar, porque a banca também
não financia…
CRISE BASTANTE GRANDE
- Qual é a situação financeira da Adega?
- Olhe, o que lhe posso dizer é que a Adega Cooperativa de Mangualde, nos 46 anos
de história, já passou por altos, baixos, por
muito baixos. Nós passámos por uma crise
bastante grande, estamos a sair dela. Basta
ter sensibilidade para nos ajudarem que nós
vamos sair desta crise e todos vamos ganhar
com isto. A recuperação não tem nada a ver
com a presença desta direcção. As pessoas
que estiveram antes fizeram aquilo que lhes
foi possível, no enquadramento
em que estavam, nós apanhámos uma onda melhor, também
mudámos algumas coisas, como
é óbvio, mas isto é um trabalho
que vem e vai ter continuidade.
- Qual o número de sócios,
actualmente?
- A Adega Cooperativa de
Mangualde tem, neste momento, 743 sócios, dos quais à volta
de 560 consideramos activos. O
nosso potencial está feito para
4 milhões e meio de quilos de
tinto e 4 toneladas de branco. É para isto que
a estrutura da Adega Cooperativa está feita.
- Tem alguma apelo a fazer as entidades?
- Duas palavras apenas: Responsabilidade
social. Deixo-as para que cada pessoa, depois
de as ler, estude e pense, um bocadinho, o que
verdadeiramente querem dizer.
R. Bispo / A. Amaral
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Mangualde adere ao
projecto “A minha rua”
Objectivo∑ Projecto permite ao cidadãos reportar queixas à autarquia
O Município de
Mangualde foi o primeiro do distrito a aderir ao projecto “A minha rua”.
O projecto, que se
desenvolve através da
Internet permite a todos os cid ad ãos re portar as diversas situações relativas ao
concelho, desde espaços públicos, ilum imação, ou lixo na via
pública. Cada cidadão
pode submeter as suas
queixas através do site
www. portaldocidadão.
pt. Todos os emails são
reportados à câmara
municipal.

“Devemos arranjar soluções para os cidadãos.
Esta é uma forma muito
rápida de termos acesso à informação sobre o
que está mal”, afirma o
autarca de Mangualde,
João Azevedo, sublinhando que desta forma
a autarquia pode “actuar
de forma mais rápida”.
João Azevedo defende
que se trata de um sistema “fácil de perceber”.
“Está tudo explicado de
forma objectiva”, acrescenta.
A autarquia aderiu
ao serviço há três semanas e já recebeu 30

queixas, relacionadas
com os passeios que
estão por acabar, lixo
fora dos contentores e
problemas com sinais
de trânsito. De acordo
com o site do projecto,
todas as reclamações
estão a ser analisadas.
Participam no projecto 18 câmaras (Alca nena , A nsião, A rganil, Batalha, Borba,
Campo Maior, Évora,
Figueiró dos Vinhos,
L o u s ã , M a n g u a ld e ,
Murça, Óbidos, Oeiras,
Ourém, Ovar, Pombal,
Portalegre e Sousel).
Ana Filipa Rodrigues/ Rádio Noar
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Região
Câmara de
Mangualde
adere ao projecto
“A minha rua”
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estrelas

João Azevedo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

O município de Mangualde foi o
primeiro do distrito de Viseu a aderir ao projecto “A minha Rua”. Um
projecto que, através da internet, permite uma comunicação mais directa
entre o municípe e a câmara. Uma
boa iniciativa que pode ajudar a resolver diversos problemas dos espaços públicos.

Domingues Prazeres
Presidente da APPDA

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo tem
procurado, através de uma equipa dinâmica,
estar sempre actualizada quanto às melhores terapias para as crianças autista. Acabam
de lançar uma campanha de angariação de
apoios de forma a que a associação disponha
de meios para que todas as crianças autistas
tenham acesso à equitação terapêutica.

Luís Rodrigues
Presidente do Sport Lisboa
e Nelas

Em Maio de 2006, quando foi reeleito presidente do clube, assumia o sonho da Liga de
Honra. Dizia que com apoios o clube tinha condições para lá chegar. Hoje, passados três anos
e meio, o Nelas está mais perto dos distritais,
ou mesmo de fechar portas. Faltaram os apoios
e houve má gestão. Luís Rodrigues levou o Nelas dos distritais à II Nacional, mas faz agora
também o percurso inverso.
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Mangualde

Autarquia apela à população
para ajudar a criar museu municipal
Autarquia apela
à população e às
empresas para
ajudarem a construir
o espólio do futuro
museu municipal
SR

A Câmara de Mangualde
quer criar um museu municipal e apela à população e às
empresas para ajudarem a
"construir " este espaço de
"identidade" do concelho.
A autarquia está neste
momento a preparar o "dossiê"
do projecto, conforme explicou
o presidente da Câmara, João
Azevedo, salientando que estão
a decorrer negociações para
encontrar o local onde será instalado o futuro museu. "Temos
algumas ideias quanto ao local,
mas ainda é prematuro avançar com elas, sendo que é imperioso que o Museu fique num
local adequado e que retrate a
sua essência", explicou o autarca.
Para já, a autarquia apela à
população para fazer parte deste projecto, cedendo espólio
que acharem poder servir para
este propósito. O mesmo apelo
é lançado às empresas, elas que
fazem igualmente parte do

Mangualde vai ter um museu municipal

património do município.
"Existe já algum espólio, porém muita da história do concelho está nas mãos de privados e de empresas: documentos, fotografias, obras de arte,
peças históricas, armamento
antigo, peças etnográficas,
industriais e de outra natureza",
frisou João Azevedo. Deu como
exemplo a vontade já expressa
da família de Alexandre Alves
em doar o espólio do historiador, assim como a "ajuda" de

Coelho Santos, empresário que
nos anos 50 iniciou a empresa
Endel que esteve na origem da
da Citroen, hoje uma multinacional importante para o
desenvolvimento do concelho.
O autarca quer que este seja
um museu "multifacetado",
com várias valências e que
represente o que são "as pessoas, os agentes e as tradições" de
Mangualde.
"A criação deste museu era
um objectivo antigo, mas que

infelizmente nunca avançou",
disse o autarca socialista, lembrando que o seu antecessor
tinha a ideia de construir um
Museu do Porco, "um projecto
que não é tão abrangente" como o agora proposto.
"Depois da recolha dos elementos, passamos à fase
seguinte que será a de ver que
Museu podemos ter", frisou
João Azevedo, concluindo que
está infra-estrutura será "a radiografia" do concelho.
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A Câmara de Mangualde quer criar um museu municipal e apela à população e às empresas para
ajudarem a "construir " este espaço de "identidade" do concelho.

A autarquia está neste momento a preparar o "dossiê" do projecto, conforme explicou o presidente da
Câmara, João Azevedo, salientando que estão a decorrer negociações para encontrar o local onde será
instalado o futuro museu. "Temos algumas ideias quanto ao local, mas ainda é prematuro avançar
com elas, sendo que é imperioso que o Museu fique num local adequado e que retrate a sua essência",
explicou o autarca.

Para já, a autarquia apela à população para fazer parte deste projecto, cedendo espólio que acharem
poder servir para este propósito. O mesmo apelo é lançado às empresas, elas que fazem igualmente
parte do património do município.

"Existe já algum espólio, porém muita da história do concelho está nas mãos de privados e de
empresas: documentos, fotografias, obras de arte, peças históricas, armamento antigo, peças
etnográficas, industriais e de outra natureza", frisou João Azevedo. Deu como exemplo a vontade já
expressa da família de Alexandre Alves em doar o espólio do historiador, assim como a "ajuda" de
Coelho Santos, empresário que nos anos 50 iniciou a empresa Endel que esteve na origem da da
Citroen, hoje uma multinacional importante para o desenvolvimento do concelho.

O autarca quer que este seja um museu "multifacetado", com várias valências e que represente o que
são "as pessoas, os agentes e as tradições" de Mangualde.

"A criação deste museu era um objectivo antigo, mas que infelizmente nunca avançou", disse o
autarca socialista, lembrando que o seu antecessor tinha a ideia de construir um Museu do Porco, "um
projecto que não é tão abrangente" como o agora proposto.

"Depois da recolha dos elementos, passamos à fase seguinte que será a de ver que Museu podemos
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ter", frisou João Azevedo, concluindo que está infra-estrutura será "a radiografia" do concelho.
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Município de Óbidos
aderiu à iniciativa “A Minha Rua”
O Município de Óbidos aderiu à iniciativa “A Minha Rua”, promovida pela Agência para a Modernização Administrativa.
“A Minha Rua” é um projecto de participação cívica que permite o envolvimento activo do cidadão na gestão da sua rua ou bairro, comunicando ocorrências e sugerindo melhorias directamente
à respectiva Câmara Municipal.
Este projecto permite a todos os cidadãos reportar as mais
variadas situações relativas a espaços públicos: iluminação;
abandono de veículos; buracos nas vias e/ou passeios; roturas
de condutas de abastecimento de água, recolha de lixo; limpeza
de valetas, bermas e caminhos; limpeza de jardins; sinalização,
entre outros.
Com fotografia ou apenas em texto, todos os relatos são encaminhados para a autarquia seleccionada, que lhe dará conhecimento sobre o processo e eventual resolução do problema.
Alcanena, Ansião, Arganil, Batalha, Borba, Campo Maior, Évora, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Mangualde, Murça, Óbidos, Oeiras, Ourém, Ovar, Pombal, Portalegre e Sousel são as Câmaras
Municipais para já abrangidas.
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Natal especial em Mangualde

Mangualde viveu no final da semana um Natal especial. Centenas de crianças das escolas do concelho
concentradas na praça do município assistiram à chegada do Pai Natal. Comentários de João
Gonçalves, Presidente CM Mangualde.
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Mangualde

Plataforma Supraconcelhia
discutiu políticas sociais
A Câmara de Mangualde
recebeu uma reunião da Plataforma Supraconcelhia de Dão
Lafões para discutir políticas
sociais. Na mesa estiveram o
presidente da autarquia, João
Azevedo, e o director do Centro
Distrital da Segurança Social de
Viseu e coordenador da Plataforma, João Dias.
O encontro serviu para validar a constituição do júri da
Plataforma Supraconcelhia
para análise das candidaturas
no âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. Teve também como objectivo a aprovação da grelha de critérios de avaliação da Plataforma no âmbito da implementação do Referencial Estratégico,
uma inovação a nível nacional.
Esta Plataforma é um órgão
que estrutura a Rede Social a
nível supraconcelhio e que integra os directores dos Centros
Distritais da Segurança Social

de Viseu e Guarda, presidentes
e técnicos dos Conselhos Locais de Acção Social das Redes
Sociais de várias cidades da
região Dão Lafões, governadores civis dos Distritos de Viseu e
Guarda, Administração Regional de Saúde do Centro, entre
outras entidades.
Segundo João Azevedo, "esta
Plataforma é essencial para tratar políticas sociais dos concelhos". O organismo em questão
tem uma perspectiva inovadora de implementação de parcerias supra municipais com o
objectivo de se constituir como
um espaço de planeamento e
articulação entre os concelhos.
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MANGUALDE

Estudantes recebem diários
O PRESIDENTE da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, entregou, recentemente, duas mil
unidades do “Diário do Estudante – com apontamentos”
aos alunos de várias escolas do
concelho. O autarca deslocouse a escolas dos agrupamentos
Ana Castro Osório, Gomes Eanes Azurara e Secundária Felismina Alcântara, num acto

que pretendeu demonstrar a
“aposta na educação e no apoio
aos mais jovens”. O “Diário do
Estudante”, da Editora Nova
Educação, inclui uma agenda
diária com provérbios, um calendário escolar, orientações para estudar, verbos, significados,
direitos e deveres do estudante
e apontamentos de várias disciplinas.
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Diário As Beiras
A20

ID: 28072480

19-12-2009

Tiragem: 12000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,16 x 19,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal do Centro
A21

18-12-2009

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,23 x 15,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Dão TV

ID: 28091001

Tiragem: 4000

A A programação da quadra natalícia termina a 3 de Janeiro

Fonte dos Desejos no
Natal de Mangualde
“A pensar nos que ainda
se deixam encantar pela magia do Natal”, a Câmara Municipal de Mangualde preparou um programa natalício, que arrancou ontem,
quinta-feira e encerra dia 3
de Janeiro com um Encontro de Cantares de Janeiras.
Mas há uma iniciativa que
vai até dia 8 de Janeiro e que
está a merecer a curiosidade
de muita gente. A Fonte dos
Desejos foi criada a partir da
fonte existente no Largo Dr.
Couto e promete magia. “A
Fonte dos Desejos passará

a ser o local de eleição para
os miúdos e graúdos deixarem os seus mais profundos
desejos de Natal”, adianta
o presidente da autarquia,
João Azevedo.
Em Mangualde ainda se
pode encontrar a Feira de
Natal, a Casa do Pai Natal, e
muita animação de rua. Dia
23 destaca-se a realização do
presépio ao vivo, às 21h00. A
partir de hoje e até domingo
decorre uma acção de recolha de brinquedos, no Largo
do Rossio destinada a crianças carenciadas. EA
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Diário de Viseu
A22

ID: 28054085

18-12-2009 | DV Magazine

Tiragem: 2389

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,26 x 21,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal da Beira
A23

ID: 28021877

17-12-2009

Tiragem: 4000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,21 x 14,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PRESIDENTE DA CÂMARA DE MANGUALDE

Entregou “Diário do Estudante”
em escolas do concelho
João Azevedo entregou pessoalmente o “Diário do Estudante”
aos alunos dos Agrupamentos
Ana Castro Osório, Gomes Eanes
Azurara e da Escola Secundária
Felismina Alcântara
A Câmara Municipal
de Mangualde aposta na
Educação e no apoio aos
mais jovens e, para isso,
produziu cerca de mil e duzentas unidades do «Diário
do Estudante – com apontamentos» que distribuiu,
no dia 14, junto dos alunos
do concelho. Pelas 10h00, o
Presidente da Câmara, João
Azevedo, na companhia
do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, deslocou-se ao
Agrupamento Ana Castro Osório
e fez questão de visitar todas as
salas de aulas, entregando a cada
jovem um exemplar do “Diário”.
Segundo o Edil, “estamos no Natal
e esta é uma prenda pedagógica

que poderá ser usada ao longo de
todo o ano, representando o compromisso, que assumimos quando
tomámos posse, de dar aos jovens
o apoio possível para se tornarem
não só melhores alunos, mas tam-

bém melhores filhos e netos”.
O autarca referiu ainda que
“será feito tudo o que está ao alcance do executivo municipal para tornar os alunos mangualdenses numa
referência, a nível nacional”.
De seguida, João Azevedo visi-

tou o Agrupamento Gomes Eanes
Azurara e a Escola Secundária
Felismina Alcântara onde o responsável pelo estabelecimento de
ensino, o antigo vereador Agnelo
Figueiredo, fez questão de destacar
que aquela era a primeira
vez que um presidente de
Câmara visitava a escola por
iniciativa própria.
Este «Diário do Estudante», da Editora Nova
Educação, é uma importante
ferramenta de trabalho para
os jovens alunos. Possui
uma agenda diária com
provérbios, um calendário
escolar, orientações para
estudar, verbos dos testes –
significados, direitos e deveres do
estudante (Lei) e apontamentos de
várias Disciplinas.
Ao entregar aos jovens alunos
este Diário, a Câmara Municipal de
Mangualde está a apoiar e a fomentar o sucesso escolar no concelho.
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Jornal da Beira
A24

ID: 28021889

17-12-2009

Tiragem: 4000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,53 x 9,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CIDADE MELHOR CUIDADA

Mangualde adere ao projecto ‘A minha Rua’
A Câmara Municipal de Mangualde informou que os cidadãos
podem, a partir de agora, ter um
papel mais activo na resolução
dos problemas locais, ajudando a
autarquia a cuidar da sua rua.
Para o efeito, a Câmara aderiu
ao projecto ‘A Minha Rua’, inserido
no Programa Simplex Autárquico
2009/2010. Trata-se de um sistema interactivo que permite aos
cidadãos reportar ocorrências das
ruas ou bairros por onde passam e
sugerir melhorias à autarquia, que
pretende estar mais próxima do
munícipe, mostrando-se aberta à

sua participação activa.
‘A Minha Rua’ é um projecto
de participação cívica, disponível
a partir do Portal do Cidadão, que
permite o envolvimento activo na
gestão da rua ou bairro, comunicando as mais variadas situações
relativas a espaços públicos (desde iluminação, jardins, veículos
abandonados, etc.) e sugerindo
melhorias directamente à Câmara
Municipal.
Os mangualdenses podem
ainda assinalar directamente as
ocorrências no mapa disponibilizado pelo sistema interactivo,

escolhendo exactamente o local
do facto que pretendem reportar à
Câmara Municipal de Mangualde
através de uma nova aplicação que
utiliza a tecnologia Google Maps,
designada de georeferenciação. A
plataforma permite, ainda, consultar a evolução do tratamento
dado ao caso, pelo que o cidadão
é informado, através de correio
electrónico, assim que a situação
ficar resolvida
Depois de outras localidades,
agora foi a vez da Câmara Municipal de Mangualde aderir à
iniciativa.
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Diário de Viseu
A25

ID: 28017395

16-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,48 x 21,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde

Pai Natal chega amanhã
numa bola de cristal gigante
'Natal em Mangualde' é
o programa que a Câmara
Municipal decidiu
organizar, não só para os
mais novos, mas também
para todos os que ainda
se deixam encantar pela
magia desta época do ano.
Amanhã, o Pai Natal
chega numa bola
de cristal gigante
SEIA DE MATOS

O Pai Natal chega amanhã a
Mangualde. A chegada está
marcado para as 15h00, na Rua
Azurara da Beira e decorre de
uma forma muito original:
dentro de uma bola de cristal
de três metros, puxada por dois
duendes brancos.
Antes do momento alto,
pelas 13h00, é inaugurada a
Feira de Natal, no Largo do Rossio, assim como a Fonte dos Desejos, que passará a ser o local
de eleição para os miúdos e graúdos deixarem os seus mais
profundos desejos de Natal. É
uma fonte mágica que funcionará até 8 de Janeiro do próximo ano, no Largo Dr. Couto.
Há, no entanto, muitos outros motivos que indicam que
em Mangualde acontecerá a
magia do Natal. Desde logo, a
Casa do Pai Natal estará aberta
a todos, de 17 a 24 do corrente
mês, no Largo do Rossio, das
10h00 às 13h00 e das 15h00 às
19h00.
Mas há mais, como a acção
'Faça uma criança feliz', que

Mangualde inaugura hoje Feira do Natal

consiste na recolha de brinquedos para oferta a crianças carenciadas. A recolha decorrerá no
Largo do Rossio entre os próximos dias 18 e 20, das 10h00 às
12h30 e das 14h30 às 16h00.
Haverá ainda muita animação de rua, como pinta faces,
modelagem de balões e andas.
A folia dar-se-á a conhecer
depois de amanhã (dia 18) das
13h30 às 17h00, no Largo Dr.
Couto e Largo do Rossio. No dia
seguinte (19) incluirá igualmente malabarismo e exibições de monociclo, e uma acção promovida pelo Grupo de
Animação Social da Escola Secundária Felismina Alcântara
(ESFA), das 9h30 às 13h00 e das
14h30 às 17h00, no Largo Dr.

Couto e Largo do Rossio. No dia
20 haverá pintura de graffitis
em MDF, às 14h00, no Largo do
Rossio, palhaços, mímica, homem sombra, e mais uma vez
iniciativas do Grupo de Acção
Social da ESFA. É caso para dizer que a magia do Natal vai
mesmo acontecer em Mangualde!
No penultimo dia 21 funcionará um ateliê de trabalhos
manuais (construção de fantoches), teatro de fantoches, um
ateliê de Natal e Contos de Natal lidos por técnicos da Biblioteca Municipal de Mangualde,
na tenda Iglo, situada no Largo
Dr. Couto, entre as 9h30 e as
13h00, e entre as 14h30 e as
17h00.

No dia 22, a todas as anteriores acções será acrescentada a
presença do mágico Leniydrak
e um workshop sobre magia, a
23 aparecerá a piscina de bolas
e será mostrado um Presépio
Vivo, assim como será feita uma palestra sobre o Natal, com
o cónego Seixas, e a cânticos de
Natal, a partir das 21h00, na
Tenda Iglo, colocada no Largo
Dr. Couto.
Até 3 de Janeiro do próximo
ano, os mangualdenses e não
só, poderão assistir à actuação
do duo de palhaços Quim/Zé, à
realização de um espectáculo
de fogo, a danças hip-hop, com
o Instituto de Artes Musicais, à
actuação da Alcatuna e ao
Encontro Cantares das Janeiras.
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Diário As Beiras
A26

ID: 28001163

15-12-2009

Tiragem: 12000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 9,66 x 6,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MANGUALDE

Estudantes recebem diários
O PRESIDENTE da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, entregou ontem duas mil unidades do
“Diário do Estudante – com
apontamentos” aos alunos de várias escolas do concelho. O autarca deslocou-se a escolas dos agrupamentos Ana Castro Osório,
Gomes Eanes Azurara e Secundária Felismina Alcântara, num

acto que pretendeu demonstrar
a “aposta na educação e no apoio
aos mais jovens”. O “Diário do
Estudante”, da Editora Nova Educação, inclui uma agenda diária
com provérbios, um calendário
escolar, orientações para estudar,
verbos, significados, direitos e deveres do estudante e apontamentos de várias disciplinas.
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Jornal de Notícias - Norte
A27

ID: 28001128

15-12-2009

Tiragem: 109520

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,56 x 8,11 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Diário de Viseu
A28

ID: 28003532

15-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,27 x 15,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Página 28

Diário de Viseu
ID: 28003532

15-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,32 x 4,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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Diário de Viseu
A30

ID: 28003317

15-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,11 x 26,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Diário de Viseu
ID: 28003317

15-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,89 x 20,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A32

Autarca entregou Diário a quase 1.200 alunos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu.pt

URL:

http://www.diarioviseu.pt/10747.htm

Data Publicação:

15-12-2009

Terça-feira, 15 de Dezembro 2009

A autarquia mangualdense distribuiu ontem cerca de 1.200 exemplares do "Diário de Estudante" pelos
estabelecimentos de ensino do concelho, mostrando assim que a educação será mesmo uma das
apostas do novo executivo, tal como tinha garantido ao nosso Jornal em entrevista dada pouco depois
da sua vitória nas eleições autárquicas.

O "Diário do Estudante" é, de acordo com o presidente da Câmara, João Azevedo, uma ferramenta
disponibilizada gratuitamente pelo município aos alunos com o objectivo de apoiar e fomentar o
sucesso escolar no concelho. Além de agenda diária, o pequeno livro, editado pela Nova Educação,
contém provérbios, um calendário escolar, orientações para estudar, significados de verbos, direitos e
deveres do estudante (de acordo com a lei) e apontamentos de várias disciplinas. Ao início da manhã,
o edil, na companhia do seu vice-presidente, Joaquim Patrício, deslocou-se ao Agrupamento Ana
Castro Osório e fez questão de visitar todas as salas de aulas, entregando a cada jovem um exemplar
do "Diário".

Prenda pedagógica

para usar durante

todo o ano

"Estamos no Natal e esta é uma prenda pedagógica que poderá ser usada ao longo de todo o ano,
representando o compromisso que assumimos quando tomamos posse de dar aos jovens o apoio
possível para se tornarem não só melhores alunos, mas também melhores filhos e netos", explicou
João Azevedo aos estudantes.

Aos jornalistas, o autarca referiu que será feito tudo o que está ao alcance do executivo municipal
para tornar os alunos mangualdenses numa referência a nível nacional.

Página 32

De seguida, o edil visitou o Agrupamento Gomes Eanes Azurara, onde também deixou palavras de
incentivo aos alunos, e a Escola Secundária Felismina Alcântara onde o responsável pelo
estabelecimento de ensino, o antigo vereador Agnelo Figueiredo, fez questão de destacar que aquela
era a primeira vez que um presidente de Câmara visitava a escola por iniciativa própria.
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A34

ID: 27982427

14-12-2009

Tiragem: 13109

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,75 x 38,30 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3
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ID: 27982427

14-12-2009

Tiragem: 13109

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,79 x 38,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3
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ID: 27982427

14-12-2009

Tiragem: 13109

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,38 x 2,69 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 3 de 3
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Diário de Viseu
A37

ID: 27985344

14-12-2009

Tiragem: 2389

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,05 x 14,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde

Autarquia
distribui
agendas
pelos alunos
O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, vai distribuir cerca de
dois mil exemplares do 'Diário
do Estudante' pelas escolas do
concelho. A primeira entrega
vai ser feita hoje, às 10h00, no
Agrupamento Ana Castro Osório e, uma hora mais tarde, é
a vez do Agrupamento Gomes
Eanes Azurara.
O 'Diário do Estudante' é uma aposta da autarquia "na
Educação e no apoio aos mais
jovens", sendo esta uma forma
de "apoiar e fomentar o sucesso
escolar do concelho", visto tratar-se de "uma importante ferramenta de trabalho para os
alunos". Esta agenda, da Editora Nova Educação, contém
ainda provérbios, um calendário escolar, orientações para estudar, significados de verbos,
direitos e deveres do estudante
(de acordo com a lei) e apontamentos de várias disciplinas.
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A38

ID: 27967834

12-12-2009

Tiragem: 43325

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,27 x 36,51 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Jornal do Centro
A39

ID: 27988485

11-12-2009

Tiragem: 4000

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,06 x 32,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

Mercados de Natal

Comércio de Ruas ∑ Câmaras e associações comerciais inovam para atrair pessoas aos centros das cidades mas a crise mantém-se
“A sensação é de que os
problemas aumentaram e
se estávamos à espera da retoma, do aumento da consciência cívica dos compradores, nada disso surgiu”,
desabafa o presidente da
Associação Comercial do
Distrito de Viseu (ACDV),
Gualter Mirandez ao ver
passar mais um ano e continuar a assistir ao esvaziamento do comercio tradicional nas principais ruas
do centro da cidade de
Viseu. Chegados ao chamado “mês de armazém”
– uma velha expressão do
pequeno comerciante para
transmitir o aumento significativo de vendas na época
de Natal – os comerciantes

“

lamentam que “praticamente não se nota que é Natal”.
“Irão vender mais alguma
coisa, mas não vai ser um
grande mês”, acrescenta
Gualter Mirandês em jeito de porta voz dos comerciantes, que esta semana
reuniram em assembleiageral e “levaram o tema à
conversa”.
Nas ruas de Viseu, os
consumidores justificam
a preferência dos centros
comerciais com a centralidade dos vários produtos,
os preços “mais convidativos”, a disponibilidade de
estacionamento e o próprio ambiente “mais quente e mais acolhedor”. Mas
Gualter Mirandez diz que

tem que haver regras para
“tal rebaldaria” porque para
os lojistas de rua é “impossível” fazerem mais: “Um
pequeno comerciante, se
marcar o seu produto com
30/40 por cento de desconto já está a perder dinheiro.
Isto leva à descapitalização
total das pequenas empresas”. O dirigente só questiona não encontrar “nada
disto” no resto da Europa
“onde as zonas históricas
estão dinamizadas”.

Iniciativas. Para contrariar esta tendência do esvaziamento dos centros das cidades e tentar atrair pessoas em tempo de Natal, tanto
a Associação Comercial

“

Tenho muitas
dificuldades em
encontrar lojas abertas no centro da
cidade depois de sair
do meu trabalho ao
final do dia ”.

Aqui dentro
(centros comerciais)
não apanhamos
chuva ou frio, temos
estacionamento quase sempre garantido.
É uma mais valia”.

Alice Miranda

Pedro Rodrigues

como as autarquias estão
a levar a cabo um conjunto de iniciativas variadas.
Em Viseu, está a promover
a acção “Magia de Natal no
Comércio Tradicional”. No
passado fim-de-semana fez
chegar o Pai Natal de charrette e promoveu um espectáculo itinerante. Para
os próximos dois fins-desemana antes do Natal estão programas um conjunto
de iniciativas (ver caixa em
baixo). Já a autarquia, está a
repetir a terceira Edição da
iniciativa Casinhas de Natal, no âmbito do programa
Viseu A Minha Terra Natal. Nas vinte casinhas de
madeira as pessoas poderão
adquirir diversos produtos

“

e iguarias regionais.
Num gesto mais inédito a
ACDV resolveu inovar este
ano e promover a “Montra
de Sonho”. Trinta comerciantes aderentes ofereceram produtos das suas lojas para criar uma montra
numa das lojas vazias do
centro histórico. Nessas lojas aderentes serão oferecidos vales aos clientes para
se habilitarem a ganhar os
produtos da montra no final. “É um incentivo. Não
sei se resulta”, sublinha
Gualter Mirandez.
Em Santa Comba Dão, a
Câmara Municipal, a junta de freguesia e o Núcleo
de Fundadores da Associação Empresarial promo-

vem a partir de amanhã,
dia 12 e até 4 de Janeiro a
quarta edição do concurso “Montras de Natal”. O
objectivo é, “embelezar” as
montras para tornar mais
atractivo o comércio tradicional admite a organização. Na mesma linha
outras autarquias do distrito de Viseu avançaram
com iniciativas idênticas.
A autarquia de Mangualde
adianta-se com várias iniciativas “inéditas”, entre elas a Feira de Natal, a
“Fonte dos Desejos” e inúmeras acções que se diferenciam por envolver as
instituições do concelho,
fazendo com que saiam
para a rua nesta Natal.

Iniciativas de rua

Não investem
em novas colecções.
Nos centros comerciais isso não acontece, encontramos as
novidades e produtos modernos”
Maria Pereira

Coros de
Natal e
Gaita de
Foles

Chegada
do Pai
Natal

Viseu: Rua Formosa e Rua

Mangualde: Espectáculo de

Direita, dia 12 de Dezembro.
Para este dia está marcado
um espectáculo itinerante
de Gaita de Foles “SomdeBordão”.

chegada do Pai Natal, dia
17, às 15h00, na Rua Azurara
da Beira, Largo do Rossio e
Largo Dr. Couto. O programa de animação prolongase até 20 de Janeiro.
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Jornal do Centro
ID: 27988485

11-12-2009

Tiragem: 4000

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,59 x 34,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 3

11 | Dezembro | 2009

Sítios alternativos
para as compras de Natal
Casa da Boneca
Praça Dom Duarte
A “Casa da Boneca” é uma das lojas
mais antigas de Viseu e uma das mais
emblemáticas. Criada para servir os sonhos das crianças com brinquedos, bonecos e jogos, a “Casa da Boneca” tem já
uma história de cerca de 50 anos. Sendo uma das primeiras
lojas de brinquedos da cidade, desde o início conseguiu cativar multidões. Várias pessoas lembram-se das enormes filas que se formavam quando chegava a época de Natal. Um
cenário que se alterou por completo. O proprietário, João
Nascimento, prepara-se para trespassar o negócio e está a
vender o stock que ainda resta na loja. Para os amantes de
antiguidades, para os nostálgicos, para os coleccionadores
de pequenos tesouros, para os que simplesmente procuram
um brinquedo alternativos aos iguais bonecos vendidos nas
grandes superfícies, a “Casa da Boneca” é uma boa alternativa. De certeza, que vai encontrar “pequenas grandes” raridades. Os proprietários continuam a abrir a loja de segunda
a sexta-feira das 14h00 às 16h00.

Loja Empório
Rua Silva Gaio
Tem pouco mais de um ano, mas já
conseguiu marcar presença na cidade. A
loja Empório, situada na Rua Silva Gaio,
é uma mistura entre antiquário e alfarrabista. Tem antiguidades para todos os
gostos e para todas as idades. Se pensa que as antiguidades
são apenas coisas de museus ou para colecção esqueça essa
ideia. Por sete euros e meio (recomendam os proprietários
da loja, Rui Macário e Liliana Castilho) pode comprar um
Alfinete “camafeu branco” da Fábrica Osul e usá-lo no dia-adia. “É uma boa escolha de Natal para um público feminino,
pela sua estética e História mas sobretudo pela possibilidade de ser usado, ainda Hoje – na linha do “vintage” que tão
actual é”, referem os proprietários. Mas, se procura as ditas
peças de colecção, os proprietários aconselham a primeira
edição de “Quando os lobos uivam” (Lisboa 1958) de Aquilino Ribeiro. O que interessa é ser original.

“Rústica”
Rua do Comércio
Quem passa pela montra da loja “Rústica” encanta-se pela traça original e muito anos 20 que ainda apresenta. O espaço foi sapataria nos anos 20, mercearia e
cooperativa nas décadas seguintes. Com
balcões antigos, vitrais nas paredes da montra, a loja é uma
das atracções de muitos turistas que visitam o centro histórico. “A loja é muito fotografada e há pessoas que entram só
para visitar a loja”, refere a proprietária, Maria do Rosário.
A loja “Rústica” dedica-se à decoração de interiores, decoração de eventos e de igrejas. Na montra as cores e as formas delicadas e atractivas das peças que Maria do Rosário
comercializa combinam na perfeição com as linhas vintage
da loja. Porque não optar por um serviço de chá que combine com a personalidade da pessoa a presentear? Maria do
Rosário acredita que a decoração tem de ser trabalhada em
função de cada pessoa.

Museu Grão Vasco
Adro da Sé
Se a sua preferência recair sobre a literatura, não se esqueça que o Museu
Grão Vasco pode ser uma boa opção. É
verdade, possui uma livraria recheada
de livros técnicos. Além disso, organiza
até ao final do ano uma feira do livro de arte, onde, sugere
o director do Museu, António Filipe Pimentel, se encontra
uma excelente secção infanto-juvenil.
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As alternativas
em Viseu fora
dos Centros
Comerciais
∑ Nesta edição o Jornal do Centro dá a conhecer sítios
alternativos para ir às compras neste Natal.
∑ Associações comerciais e autarquias desdobram-se em
iniciativas para levar consumidores ao mercado tradicional,
mas os resultados são piores que em anos anteriores.
| páginas 6 e 7
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CÂMARA
DE MANGUALDE
DEBATE DIREITOS
HUMANOS
A Câmara Municipal de
Manguade promove um
seminário sobre direitos
humanos. O evento decorrer dia 14, pelas 14h00,
no Auditório da Biblioteca
Municipal.
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Município de Mangualde adere ao projecto ?A Minha Rua?
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ualde+adere+ao+projecto+_a+minha+rua_.htm

O projecto"A Minha Rua", um sistema interactivo que permite aos cidadãos reportar ocorrências das
ruas ou bairros por onde passam e sugerir melhorias à autarquia, conta com mais um município.
Depois de Alcanena, Ansião, Arganil, Batalha, Borba, Campo Maior, Évora, Figueiró dos Vinhos, Lousã,
Murça, Oeiras, Ourém, Ovar, Pombal, Portalegre e Sousel, é a vez da Câmara Municipal de Mangualde
aderir à iniciativa.

Inserido no Programa Simplex Autárquico 2009/2010, "A Minha Rua" começou com cinco autarquias e
tem vindo gradualmente a crescer, contando actualmente com a participação de 17, devido à adesão
de Mangualde, distrito de Viseu. Os cidadãos desse município podem, a partir de hoje, dia 11 de
Dezembro, ter um papel mais activo na resolução dos problemas locais e ajudar a autarquia a cuidar
da sua rua.

"A Minha Rua" é um projecto de participação cívica, disponível a partir do Portal do Cidadão, que
permite o envolvimento activo do cidadão na gestão da sua rua ou bairro, comunicando as mais
variadas situações relativas a espaços públicos (desde iluminação, jardins, veículos abandonados, etc.)
e sugerindo melhorias directamente à respectiva Câmara Municipal.

Recorde-se que os cidadãos já podem assinalar directamente as ocorrências no mapa disponibilizado
pelo sistema interactivo, escolhendo exactamente o local do facto que pretendem reportar à Câmara
Municipal através de uma nova aplicação que utiliza a tecnologia, designada de georeferenciação.

A plataforma permite, ainda, consultar a evolução do tratamento dado ao caso, pelo que o cidadão é
informado através de e-mail assim que a situação fica resolvida.

Data: 11-12-2009

Fonte: Portal do Cidadão
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MANGUALDE

Citröen respira de alívio
Investimento supera 21 milhões
A Câmara Municipal de Mangualde
veio a público congratular-se com o
investimento previsto para a Fábrica
Peugeot Citröen. O contrato de investimento na Peugeot Citröen Automóveis
Portugal, S. A., aprovado pelo governo, irá garantir a manutenção da sua
actividade em Portugal, assim como a
actividade dos fornecedores nacionais
e das pequenas empresas que lhe estão
associadas.
No comunicado, que chegou à nossa
Redacção, sublinha-se que a autarquia
‘não podia ficar indiferente à boa notícia
do investimento que o Governo vai fazer
no Concelho’. O presidente da Câmara

Municipal, João Azevedo, sublinha no
documento que ‘é com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen.
É, sem dúvida, um projecto que visa a
modernização da fábrica de Mangualde,
onde vai passar a ser produzido mais um
modelo da marca’, afirmou o Presidente
da Câmara Municipal. O investimento
supera os 21 milhões de euros. A notícia
foi recebida em Mangualde com um
sorriso de esperança no futuro.
No ‘D. R.’ foi publicado um Despacho (n.º 26302/2009), onde o ministro
da Economia, Vieira da Silva, autoriza o

contrato de investimento entre o Estado
e a Peugeot.
De acordo com o despacho, ‘o investimento em causa excede os 21 milhões
de euros, prevendo-se o alcance, no ano
de 2016, de um valor de vendas de cerca
de 2.162,4 milhões de euros e um valor
acrescentado de cerca de 155,9 milhões
de euros, montantes acumulados desde
o início do investimento, bem como a
manutenção dos 750 postos de trabalho
da empresa’.
Esta fábrica que, em Mangualde,
produz o Citroën Berlingo e o Peugeot
Partner, vai passar a produzir mais um
modelo. Em Junho, o director-geral
da fábrica portuguesa, Juan Codina,
anunciara este aumento de produção
em termos de número de modelos,
numa conferência onde participou o
então ministro da Economia, Manuel
Pinho.
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Governo investe na Citroen em Mangualde
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Quinta-Feira, 10 Dezembro de 2009

Foi publicado em Diário da República um despacho (nº26302/2009) onde o ministro da Economia,
Vieira da Silva, autoriza o contrato de investimento entre o Estado e a Peugeot.

"Este projecto permitirá à Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S. A., garantir a manutenção da sua
actividade em Portugal, assim como a actividade dos seus fornecedores nacionais e das pequenas
empresas que lhe estão associadas", pode ler-se no despacho. O mesmo documento refere que "o
investimento em causa excede os 21 milhões de euros, prevendo-se o alcance, no ano de 2016, de
um valor de vendas de cerca de 2162,4 milhões de euros e um valor acrescentado de cerca de 155,9
milhões de euros, montantes acumulados desde o início do investimento, bem como a manutenção
dos 750 postos de trabalho da empresa".

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se pelo contrato de investimento
da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua actividade, dos seus
fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas. "É com extrema felicidade que
recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato de investimento da Peugeot
Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica de Mangualde, onde vai
passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo. João
Azevedo refere que o investimento de mais de 21 milhões de euros deixa em Mangualde esperança
para o futuro. "Esta medida é o exemplo de que o Governo e a câmara estão apostados em combater
a crise mundial e que se traduz nas elevadas taxas de desemprego que assola o país", acrescenta.
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Principal objectivo é dinamizar o comércio local

Cidades do distrito continuam
a apostar nas actividades de Natal
A iluminação e
programação de Natal
"obrigam" as autarquias
a enfeitar as ruas e a
desenvolver actividades
para os munícipes.
Em Viseu, a Câmara
gastou cerca de 100 mil
euros, mas em Tondela
tentou fazer-se
a mesma festa com
menos dinheiro
do que no ano passado
CATARINA TOMÁS FERREIRA

Cerca de 100 mil euros foi
quanto a Câmara Municipal de
Viseu gastou com a iluminação de Natal que contempla 15
ruas da cidade, mais duas do
que no ano passado, cinco
rotundas, duas praças e dois jardins. No total, estão espalhadas
pela cidade quatrocentas mil
micro-lâmpadas e um milhão
de leds.
Tondela ficou-se por metade
da despesa, gastando menos
dinheiro do que no ano passado e iluminando praticamente
as mesmas ruas de anos anteriores, ou seja, as que têm
comércio. "Procurámos obter a
menor despesa possível e a iluminação e actividades de Natal
são idênticas às dos anos anteriores", revelou ontem o vicepresidente da Câmara Municipal de Tondela e vereador da
Cultura, José António Jesus.
A autarquia tem uma parceria com algumas associações de
Tondela, nomeadamente a
Acert, a Casa do Povo e a Filarmónica Tondelense, as quais

Viseu está iluminada com quatrocentas mil micro-lâmpadas e um milhão de leds

promovem actividades que são
financiadas pela Câmara.
Com os comerciantes, há
três anos que faz uma campanha que consiste na colocação
de outdoors nas principais
entradas da cidade "para que
nesta quadra, as pessoas possam fazer compras no comércio local", explicou ao Diário de
Viseu o vereador.
Na sua opinião, esta é uma
forma de "valorizar o comércio
e estimular as compras", já que
esta actividade económica "é
um pilar fundamental para o
desenvolvimento do concelho", defendeu.
Segundo António Jesus, este
é um período em que é necessário investir na oferta cultural
e decorativa, a fim de tornar a
cidade mais apelativa aos visi-

tantes. Viseu adoptou um slogan para esta quadra - "a minha
terra Natal" - que pretende ser
aplicado a viseenses e visitantes. À semelhança de anos
anteriores, as casinhas de Natal
voltam a enfeitar o Rossio e a
ser uma das atracções desta
época.
Os espaços dão visibilidade
ao artesanato, comércio e restauração do concelho, numa
iniciativa que conta igualmente com a colaboração da
Associação Comercial do Distrito de Viseu, que participa
igualmente na animação de
rua com espectáculos de dança
e música.
Cunha Lemos, vereador da
Câmara Municipal de Viseu
considerou que tanto a iluminação de Natal como as activi-

dades dinamizam o comércio
tradicional e fazem com que a
cidade "seja mais bonita e mais
atraente para que as pessoas
venham fazer as suas compras".
Novidades
em Mangualde
Mangualde festeja o Natal
"com pompa e circunstância",
dando destaque à gastronomia,
ao artesanato, ao comércio do
concelho e à animação, especialmente destinada às crianças.
O objectivo é proporcionar
um ambiente festivo, no seu
aspecto mais religioso, envolvendo o comércio e as crianças.
Quanto à despesa que a programação e iluminação exigiram,
o presidente da autarquia, João
Azevedo. não quis avançar
números.
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JOSÉ FONSECA

Câmaras
continuam
a investir
no Natal

Apesar da crise, autarquias de Viseu, Tondela e Mangualde não abdicam da iluminação e de outras actividades natalícias. Pág. 2
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O “NATAL em Mangualde”, designação que a autarquia escolheu para a celebração pública
da quadra festiva, já arrancou no
passado fim-de-semana. As
principais artérias do centro da
cidade, em redor da Câmara
Municipal de Mangualde, estão
já iluminadas, bem como a tão
esperada e grande, árvore de Natal, instalada no largo Dr. Couto.
Mas a programação festiva
vai continuar. Para o próximo
dia 17 está prevista a “chegada”
do Pai Natal de Mangualde, que
percorrerá a rua Azurara da Beira, o largo Dr. Couto e o largo do
Rossio. Neste último local funcionará, de 17 a 24 deste mês a
Feira de Natal, o local onde também estará situada a Casa do Pai
Natal.
Do programa consta ainda a
iniciativa “Faça uma Criança Feliz”, em que serão recolhidos
brinquedos para as crianças do
concelho. Durante os dias da
Feira de Natal estão previstos espectáculos e animação de rua.
J.L.
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MANGUALDE

Árvore e iluminações
de Natal já estão acesas
DR

A ÁRVORE DE NATAL e a iluminação pública foram as primeiras acções do “Natal em Mangualde”.
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Mangualde

GNR vai reforçar
patrulhamento à noite
A GNR vai reforçar
o policiamento durante
a noite na cidade de
Mangualde, especialmente
nas zonas de maior
movimento, isto é, onde
existem estabelecimentos
de diversão nocturna.
A medida foi anunciada
poucos dias depois de
o presidente da autarquia,
João Azevedo, se ter
queixado dos desacatos
e episódios de violência
registados na urbe
JOSÉ FONSECA

A GNR vai reforçar o patrulhamento das ruas da cidade de
Mangualde.
O anúncio foi feito pelo governador civil de Viseu, Miguel
Ginestal, depois de uma reunião
com o comandante do Grupo
Territorial de Viseu daquela
força de segurança, tenente-coronel Amaral Dias, durante a qual
foi discutida a suposta falta de
segurança da qual se queixam os

A GNR irá começar a patrulhar de forma mais frequente as ruas de Mangualde

proprietários de bares e cafés
daquela urbe.
"Para já, será incrementado o
policiamento, especialmente à
noite e nas zonas onde estão
localizados a maioria dos estabelecimentos de diversão nocturna", referiu Miguel Ginestal,
adiantando que em cima da
mesa está também a possibilidade de reforçar o efectivo distrital com mais guardas.
"Cerca de 1.100 elementos estão prestes a terminarem a sua

formação, encontrando-se actualmente em Portalegre e Figueira da Foz, quando esses agentes começarem a trabalhar,
haverá disponibilidade para
transferir guardas de outros
grupos territoriais para este",
esclareceu.
Tal como o nosso Jornal
publicou na edição do passado
dia 3 deste mês, diversos proprietários de bares e cafés de Mangualde foram unânimes em
afirmar que as noites são cada

vez mais violentas na cidade,
criticando a falta de efectivos da
GNR em Mangualde.
Reuniões solicitadas
O presidente da Câmara,
João Azevedo, também se mostrou preocupado com os episódios de violência, o mais recente verificou-se há uma semana,
tendo solicitado reuniões com
o governador civil de Viseu e
com o comandante distrital da
GNR.
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Mangualde

GNR intensifica
patrulhamento
à noite junto
a bares e cafés
Pág. 10
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VISEU Unidades fabris do concelho

João Azevedo
satisfeito com
investimento do
Governo na Citröen
Governo e Câmara Municipal de Mangualde unem esforços para manter a actividade empresarial no concelho, que conta com o investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal.

O

presidente da Câmara
de Mangualde, João
Azevedo, congratulouse pelo contrato de investimento da Peugeot Citroen Automóveis Portugal que garantirá a
manutenção da sua actividade,
dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas
suas associadas. “É com extrema felicidade que recebemos
a notícia de o Governo ter
aprovado as minutas do contrato de investimento da Peugeot Citroen. É, sem dúvida,
um projecto que visa a modernização da fábrica de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da
marca”, sublinha João Azevedo.
A fábrica instalada no concelho produz actualmente o

Citroen Berlingo e o Peugeot
Partner, havendo a garantia do
seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
João Azevedo refere que o
investimento de mais de 21
milhões de euros deixa em
Mangualde esperança para o
futuro.
“Esta medida é o exemplo
de que o Governo e a câmara
estão apostados em combater
a crise mundial e que se traduz nas elevadas taxas de desemprego que assola o país”,
acrescenta.
Foi publicado em Diário da
República um despacho (n.º
26302/2009) onde o ministro
da Economia, Vieira da Silva,
autoriza o contrato de investimento entre o Estado e a Peu-

geot.
“Este projecto permitirá à
Peugeot Citröen Automóveis
Portugal, S. A., garantir a manutenção da sua actividade em
Portugal, assim como a actividade dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas que lhe estão associadas”,
pode ler-se no despacho. O
mesmo documento refere que
“o investimento em causa excede os 21 milhões de euros,
prevendo-se o alcance, no ano
de 2016, de um valor de vendas de cerca de 2162,4 milhões
de euros e um valor acrescentado de cerca de 155,9 milhões
de euros, montantes acumulados desde o início do investimento, bem como a manutenção dos 750 postos de trabalho da empresa”.
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Viana do Castelo. Autarcas do PSD não vão à bola com o futebolGuarda. 'Jotas' sociais-democratas já
se acusam uns aos outros de "delirar" e "ludibriar"Mangualde. Novo presidente da câmara diz que
acabou a "subserviência" com Viseu Setúbal. Luta entre comerciantes termina com demissão Faro.
Trocas e baldrocas entre socialistas depois da derrota de Apolinário
por , , , , , 05 Dezembro 2009

Clubes de futebol e autarcas do PSD no Alto-Minho parecem não se entender. Pelo menos a avaliar
pelas últimas duas semanas. Que o diga Jorge Mendes (PSD), presidente da Câmara de Valença, que
acaba de ser confrontado com a demissão em bloco da direcção do Valenciano (III divisão). Motivo:
reclamam uma redução no apoio financeiro. Uns quilómetros ao lado, o mesmo problema. Francisco
Araújo (PSD), autarca de Arcos de Valdevez, diz que não pode apoiar mais o clube da terra, o Atlético
de Valdevez (II Divisão) e viu o clube suspender toda a actividade. No distrito de Viana há três
autarcas PSD. Apenas Júlia Paula Costa, em Caminha, parece não ter problemas. Até porque o futebol
praticamente não existe no concelho.

Em nome da JSD, Daniel Lucas veio a público apoiar a recandidatura de Álvaro Amaro à liderança da
distrital do PSD da Guarda. Mas a comissão política concelhia da Guarda da "jota" não gostou e, em
comunicado, veio lembrar que tinha ficado "combinado apoiar Ana Manso". Aproveitou para "lamentar
que um militante ceda a pressões e se deixe levar pelo marasmo dos perdedores de sempre". Uma
"manifestação delirante" de quem não estava "mandatado para ludibriar".

Quando tomou posse como presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS) afirmou que tinha
"acabado a subserviência em relação a Viseu". Na primeira entrevista que deu após as autárquicas,
Ruas considerou "surpreendentes" as declarações do novo autarca. E lembrou ao "jovem" que Viseu
gere o "abastecimento de água a partir da barragem de Fagilde" e, apesar disso, a Câmara de Viseu
"nunca se queixou publicamente de atrasos" nos pagamentos por parte de Mangualde. Na resposta,
Azevedo considerou o caso um "fait-divers" mas avisou Ruas: "Temos estado a colocar Mangualde no
mapa. Se há falhas, que as dissesse ao antigo presidente. Eu sou presidente da câmara de Mangualde
há quatro semanas e não admito ameaças de corte de água aos mangualdenses".
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Vai para perto de um ano que a contestação dos comerciantes de Almada à câmara não pára. Os
lojistas querem que o trânsito volte à avenida principal, mas a autarquia bate o pé e afirma que a
zona é para manter pedonal. Não faltaram manifestações, jornadas de luta, cartazes nas lojas e até
montras partidas. O caso levou à recente demissão do presidente da Associação de Comerciantes do
Distrito de Setúbal, Francisco Carriço, que acusa a delegação de Almada de não ter estado ao lado dos
associados na luta contra a autarquia por causa dos apoios do município ao Almada Fashion. Carriço
tentou demitir os dirigentes de Almada, mas não conseguiu, acabando por ser ele a bater com a porta
provocando eleições antecipadas, após a destituição de todos os órgãos directivos. Carriço
recandidata-se ao cargo garantindo os "velhos do Restelo não vão tomar isto de assalto". E, se for
eleito, promete dar mais luta à Câmara de Almada logo a seguir.

O socialista José Apolinário (na foto), que recusou ser governador civil no Algarve após ter perdido a
presidência da Câmara Municipal de Faro para o social-democrata Macário Correia, poderá transferirse para Lisboa, para integrar uma direcção-geral ligada às comissões de coordenação e
desenvolvimento regional, com influência na gestão dos fundos comunitários. Dada a recusa de José
Apolinário, o governo civil acabou por ser ocupado por Isilda Gomes. Esta nem aqueceu a cadeira que
tinha à espera na Assembleia da República. Para o seu lugar irá Jamila Madeira, agora regressada a
território nacional, depois de cinco anos em Bruxelas como eurodeputada. Veremos agora quanto
tempo se aguentará em São Bento - palácio que, aliás, conhece muito bem.

café central@dn.pt Colaboração de: Amadeu Araújo, José Manuel Oliveira, Paulo Julião e Roberto
Dores
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Diário As Beiras
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■ Paulo Leitão
Adega Cooperativa de
Mangualde (ACM) está
a comemorar o seu 46.º
aniversário. No passado sábado foi dado o "pontapé de saída" para os festejos, tendo sido apresentados três novos espumantes produzidos pela
adega.
O governador civil de Viseu
exortou os produtores a fazer
os possíveis para habituarem
os consumidores nacionais a
beber espumantes e vinho
branco, em vez de cerveja.
Lembrando que os períodos de
tempo quente estão a aumentar e que os consumidores procuram cada vez mais bebidas
frescas, salientou ser necessário "acostumar os consumidores a substituir a cerveja por estas bebidas frescas, que são o
produto do nosso trabalho aqui
no distrito, quer sejam espumantes, quer sejam vinhos
brancos, que estão outra vez
na moda".
Por seu lado, o presidente da
ACM, António Mendes, sublinhou o papel que a adega tem
desempenhado no concelho,
realçando a grande qualidade
dos novos espumantes.
O presidente Câmara de Mangualde referiu ter cumprido
nesse dia uma promessa eleitoral. "Foi formalmente criado
o Núcleo de Agricultura em
parceria com o Ministério da
Agricultura", afirmou Agostinho
Carvalho, acrescentando que
"nos próximos meses os agricultores irão ter um gabinete
de apoio no edifício da câmara, com informação rápida e
clara".

A

04-12-2009 | Olá Gente

Tiragem: 12000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 29,25 x 38,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

EVENTO

Adega Cooperativa
de Mangualde lançou
três novos espumantes

■ João Azevedo, António Campos, Miguel Ginestal, Fernando Serrano, Rui Moreira e António Faria

■ João Azevedo, António Mendes, Miguel Ginestal, Rui Moreira e Almeida Cabral

■ Sargento Moreira e ajudante Rodrigues, militares da GNR

■ António Campos e Almeida Henriques

■ António Mendes e Rui Moreira

■ Henrique Maximiano, José Manuel Oliveira, Joaquim Patrício e
Leonídio Monteiro

■ Leonídio Monteiro e António Campos

■ José Manuel Oliveira, João Azevedo, António Mendes e Miguel
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Citroën de Mangualde recebe investimento de 21 milhões
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por AMADEU ARAÚJO

O contrato entre o Estado e a PSA vai permitir manter a actividade do fabricante francês em Portugal
e salvar 750 empregos

A fábrica da Peugeot Citroën (PSA) em Mangualde vai receber um investimento estatal de 21 milhões
de euros para modernização da unidade e produção de um novo modelo. Os trabalhadores aplaudem
mas pedem cautelas porque, lembram, "em anteriores contratos as promessas de não haver
despedimentos não foram cumpridas".

O contrato de investimento entre a PSA e o Governo foi oficialmente autorizado pelo ministro da
Economia, Vieira da Silva, e ontem recebeu luz verde do Conselho de Ministros. A verba anunciada vai
permitir à empresa manter a produção em Portugal e salvar os 750 postos de trabalho na unidade,
assim como a actividade dos fornecedores e das pequenas empresas que lhe estão associadas.

Actualmente são produzidos dois modelos na fábrica da Peugeot Citroën em Mangualde, Berlingo e
Partner, prevendo-se um terceiro modelo em resultado do contrato agora assinado.

"Para além da modernização da fábrica de Mangualde, este investimento vai viabilizar a produção de
um novo modelo", lembrou o deputado socialista Acácio Pinto. Os 21 milhões de euros de
investimento anunciados permitirão "alcançar em 2016 um valor acrescentado de 155,9 milhões de
euros e a manutenção dos postos de trabalho", concluiu Acácio Pinto.

O presidente da Comissão de Trabalhadores da fábrica considerou a medida "positiva" mas lembrou
que o Estado tem de acautelar o cumprimento integral do contrato. "Já anteriormente a empresa
recebeu apoios do Estado com o compromisso de não reduzir trabalhadores até 2013 e isso não
aconteceu."

No município, o investimento foi recebido com um sorriso de esperança no futuro. "Esta medida é o
exemplo de que o Governo e a câmara estão apostados em combater a crise mundial e que se traduz
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nas elevadas taxas de desemprego que assola o País", disse o presidente da câmara, João Azevedo.
Actualmente a serem produzidos em Vigo, os novos Citroën Berlingo e Peugeot Partner, designados
B9, vão também passar a ser fabricados em Mangualde. O ritmo de produção deverá atingir os 160
carros por dia e prevê-se um volume de vendas de 2162,4 milhões de euros em 2016.O investimento
não terá incentivos fiscais, mas gozará de benefícios financeiros por estar em causa "um projecto de
interesse estratégico".
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MANGUALDE
Peugeot-Citroën investe
mais de 21 milhões
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
congratulou-se ontem pelo
contrato de investimento da
Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a
manutenção da sua actividade, dos seus fornecedores
nacionais e das pequenas
empresas suas associadas.
“É com extrema felicidade
que recebemos a notícia de o
Governo ter aprovado as minutas do contrato de investimento da Peugeot Citröen.
É, sem dúvida, um projecto
que visa a modernização da
fábrica de Mangualde, onde
vai passar a ser produzido
mais um modelo da marca”, sublinha João Azevedo.
A fábrica instalada no concelho produz actualmente o
Citroën Berlingo e o Peugeot
Partner, havendo a garantia
do seu director-geral, Juan
Codina, de que vai passar a
produzir mais um modelo.
João Azevedo refere que o
investimento de mais de 21
milhões de euros deixa em
Mangualde esperança para
o futuro. “Esta medida é o
exemplo de que o Governo e
a câmara estão apostados
em combater a crise mundial e que se traduz nas elevadas taxas de desemprego
que assola o país”, acrescenta.
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Mangualde

Aprovado investimento
de 21 milhões de euros
na fábrica da Peugeot-Citroën
O Governo aprovou a
candidatura da PeugeotCitroën ao Sistema de
Incentivos à Inovação, que
consiste na modernização
da sua unidade fabril de
Mangualde, para a
produção de um novo
modelo de veículos
automóveis bem como a
melhoria da eficiência dos
processos de fabricação
De acordo com o despacho
assinado pelo ministro da Economia, Vieira da Silva, e publicado em Diário da República, o
investimento em causa excede
os 21 milhões de euros, prevendo-se o alcance, no ano de
2016, de um valor de vendas
de cerca de 2162,4 milhões de
euros e um valor acrescentado
de cerca de 155,9 milhões de
euros, montantes acumulados
desde o início do investimento,
bem como a manutenção dos
750 postos de trabalho da
empresa.
Além disso, o projecto permitirá à Peugeot-Citröen garantir a
manutenção da sua actividade

em Portugal, assim como a actividade dos seus fornecedores
nacionais e das pequenas empresas que lhe estão associadas.
O Governo justifica a sua
decisão com o lugar de destaque no ranking das empresas
portuguesas exportadoras, tendo em conta o elevado volume
de emprego e forte dimensão
económica, e o facto de o projecto ser de grande relevância
para a economia nacional e reunir as condições necessárias à
concessão de incentivos finan-

ceiros previstos para os grandes
projectos de investimento.
“É com extrema felicidade que
recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do
contrato de investimento da Peugeot-Citröen. É, sem dúvida, um
projecto que visa a modernização da fábrica de Mangualde,
onde vai passar a ser produzido
mais um modelo da marca”, afirmou o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo.
Para o autarca, “esta medida é
o exemplo de que o Governo e

a Câmara estão apostados em
combater a crise mundial e que
se traduz nas elevadas taxas de
desemprego que assola o país”.
Também em comunicado, a
Federação Distrital de Viseu do
PS congratulou-se pela decisão.
“Estas, sim, são boas notícias
para Mangualde, para Viseu e
para a região e demonstram
que o Governo continua a trabalhar no apoio às empresas
exportadoras e, consequentemente, no apoio à economia e
ao emprego”, afirma.
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Fábrica da Citroën em Mangualde
vai ter investimento de 21 milhões
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ADEGA DE MANGUALDE COMEMOROU 46 ANOS

Lançamento dos novos espumantes
Foral D. Henrique e Castelo d’Azurara
A Adega Cooperativa de Mangualde esteve em festa. Pretextoua as comemorações do seu 46.º
aniversário, marcado com o lançamento de novos produtos: espumantes Foral D. Henrique e Castelo
d’Azurara. Para a cerimónia foi
anunciada a presença do
ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e
das Pescas. Mas, embora
estivesse em Mangualde,
acabou por se ausentar,
momentos antes. Outros
compromissos o solicitavam.
A festa fez-se praticamente com a prata
da casa, destacando-se
entre os presentes algumas figuras regionais
e nacionais. Foi o caso do novo
governador civil, Miguel Ginestal,
que fez a sua apresentação pública
no cargo; director regional da
agricultura; deputado Almeida
Henriques, por exemplo, e associados, afinal, os ‘reis’ da festa.
Aqueles que produzem, desde que
lhes dêem condições para isso.
Abriu a sessão o presidente da
Adega, António Mendes. Disse
que a instituição é uma ‘referência
na região’. Está preparada para
enfrentar o futuro e ‘vamos para a
frente em matérias como a preservação ambiental, responsabilidade
social, gestão de processos industriais, entre outros’.

PIONEIRA EM
MUITAS ÁREAS
Depois de incitar os presentes
a fazer propaganda do que virem,
disse que a Adega ‘foi pioneira em
muitas áreas’ e está na ‘linha da

‘fileira do vinho’, é preciso relançar
o empreendedorismo e desenvolver
um novo produto para a região
e país e, ‘quiçá, para o mundo’.
Trazendo vantagens competitivas
ao empreendedor. ‘É esse o nosso
caminho’.
PROMOVER
O PATRIMÓNIO
DE MANGUALDE

frente na reconversão dos vinhedos
dos associados’, sendo, ainda, a primeira a criar, em 2000, o espumante’. ‘Numa visão empreendedora
criou uma estrutura de apoio ao
ecoturismo e construiu uma nova
unidade de vinificação’.
O ‘projecto para o futuro’ fica a
dever-se ao ‘investimento sustentável’, reinventando e diversificando
o negócio para se poder ‘estar
na linha da frente’, criando mais
riqueza e respeitando as ‘éticas empresariais’. Falou no ‘investimento
sustentável’, pois ‘queremos estar na
linha da frente na preservação da
nossa cultura, criando um ecomuseu e reforçando o enoturismo’. Na

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
disse que é sua obrigação
dar o melhor por Mangualde e, neste caso, pela
Adega Cooperativa local,
considerando que o passado sábado foi um dia
cheio para o concelho. Anunciou
a criação, nos Paços do Concelho,
de um Núcleo de Agricultura em
parceria com o titular da respectiva
Pasta.
João Azevedo disse
que urge promover dois
produtos de bandeira do
concelho - a maçã e o
vinho -, arranjando, para
o efeito, parceiros para
que se possa promover o
património de que Mangualde dispõe. ‘Juntos
promoveremos os nossos
produtos’.
Falou no arranque
da zona industrial no

Salgueiro, abrindo-se também um
novo acesso directo à Adega Cooperativa. Reconheceu que ainda há
problemas de saneamento, mas que
vão ser resolvidos.
DIA ESPECIAL
PARA O
GOVERNADOR CIVIL
Miguel Ginestal fez o seu ‘baptismo’, na qualidade de governador
civil do Distrito de Viseu, na Adega
Cooperativa de Mangualde. Considerou que se tratava de um dia
especial, por ser ali que fazia o seu
primeiro discurso oficial.
Na altura, frisou que é preciso
produzir e vender para se gerar
riqueza, trazendo as contas em dia
com os produtores.
Quanto aos espumantes, disse
que a região é fértil nestes produtos. ‘Bons exemplos’, sem dúvida,
na medida em que os espumantes

‘são embaixadores do Distrito e do
País’.
Atendendo à sua qualidade, está
seguro de que os espumantes desta
Adega não vão ficar muito tempo
na prateleira. Vai ser ‘espumante
produzido, espumante vendido’.
Por outro lado, frisou, para que
o sucesso seja maior, há necessidade de ‘acostumar os consumidores a
pôr de lado as cervejas, trocando-as
pelos espumantes e até pelo vinho
branco’.
É PRECISO VENDER MAIS
Miguel Ginestal reconheceu que
a Adega de Mangualde ‘está no caminho certo’. E que é bom produzir
quando se sabe que o escoamento
está garantido. Dá confiança e estimula os produtores. Mas, alertou,
é ‘preciso vender mais’, apostando,
agora, nos espumantes.
Sabe que as preocupações do
mundo rural são muitas. Por isso,
ia fazer chegar ao Ministro da
Agricultura um dossiê sobre as
mesmas para se acelerarem os processos, inclusive a criação da nova
Entidade Certificadora dos Vinhos
com Denominação de Origem do
Centro, com sede em Viseu.
Falou na fusão para se criar
escala e poder responder aos desafios do mercado, bem
como no seguro de colheita, vital para a região.
Na sua perspectiva, ‘é um
instrumento de política
agrícola que assegura ao
produtor estabilidade do
rendimento’.
Terminou felicitando todos os actores sociais e
desejou as melhores prosperidades para a Adega
Cooperativa e para a região, no seu todo.
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Adega de Mangualde
comemorou 46 anos com
lançamento de novos espumantes
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03 de Dezembro de 2009, 18:45

Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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da-peugeot-citroen-em-mangualde

Com vista à modernização da fábrica de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo
da marca

03/12/2009

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se esta quinta-feira pelo contrato
de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.

O Governo aprovou esta quinta-feira as minutas do contrato de investimento da Peugeot Citröen, num
projecto que visa a modernização da fábrica de Mangualde, num investimento que supera os 21
milhões de euros.
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

Lusa

18:45Quinta-feira, 3 de Dez de 2009

Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo contrato de
investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua actividade,
dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca, sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.

Diário Digital / Lusa
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo contrato de
investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua actividade,
dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.

João Azevedo refere que o investimento de mais de 21 milhões de euros deixa em Mangualde
esperança para o futuro.

"Esta medida é o exemplo de que o Governo e a câmara estão apostados em combater a crise mundial
e que se traduz nas elevadas taxas de desemprego que assola o país", acrescenta.

Hoje, foi publicado em Diário da República um despacho (nº26302/2009) onde o ministro da
Economia, Vieira da Silva, autoriza o contrato de investimento entre o Estado e a Peugeot.

"Este projecto permitirá à Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S. A., garantir a manutenção da sua
actividade em Portugal, assim como a actividade dos seus fornecedores nacionais e das pequenas
empresas que lhe estão associadas", pode ler-se no despacho.

O mesmo documento refere que "o investimento em causa excede os 21 milhões de euros, prevendose o alcance, no ano de 2016, de um valor de vendas de cerca de 2162,4 milhões de euros e um valor
acrescentado de cerca de 155,9 milhões de euros, montantes acumulados desde o início do
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investimento, bem como a manutenção dos 750 postos de trabalho da empresa".

Também a Federação de Viseu do PS, em comunicado, se mostrou satisfeita com o contrato de
investimento.

"Estas, sim, são boas notícias para Mangualde, para Viseu e para a região e demonstram que o
Governo continua a trabalhar no apoio às empresas exportadoras e, consequentemente, no apoio à
economia e ao emprego", considera.

Por Lusa
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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Mangualde

Violência nocturna provoca clima de medo
Várias pessoas foram
agredidas, no último fimde-semana, num bar do
centro da cidade, situação
que de acordo com
proprietários de vários
estabelecimentos começa
a ser frequente. É
solicitado, por isso, um
reforço dos efectivos da
GNR em Mangualde
BRUNO PEREIRA

Um bar do centro da cidade
foi palco de cenas de violência
na madrugada do último
domingo, com várias pessoas a
serem agredidas. O episódio
terá acontecido por volta das
duas da manhã, depois de quatro indivíduos terem entrado
no estabelecimento, onde se
encontrava meia centena de
clientes.

“Estava tudo tranquilo e
divertido, quando o barman
alertou que era quase hora de
fecho. Nessa altura, sem nada o
prever, vários clientes começaram a ser agredidos”, relatou
uma testemunha ao Diário de
Viseu. A gerência do bar não
quis prestar declarações sobre o
sucedido, apenas fez saber que
já apresentou queixa na GNR.
Outro cliente, disse terem
sido partidas garrafas, destruído o WC, e que um cliente foi
atingido na face com um
copo, que lhe causou vários
ferimentos. A esposa da vítima, grávida, acabou também
por ter que ser socorrida devido aos nervos.
Contactados diversos proprietários de bares e cafés de
Mangualde, todos são unânimes em dizer que há noites
violentas em Mangualde, sem

que ninguém consiga resolver
o problema. “Sabemos que há
grupos organizados que, por
vezes, espalham o terror por
onde passam”, explicou o
dono de um café.
As críticas centram-se, também, na falta de efectivos da
GNR em Mangualde. “Temos
três homens para um concelho com mais de 20 mil pessoas, o que é pouco, muito pouco. Quem está, não tem culpa,
nem estamos contra a GNR,
estamos é contra a falta de
homens a patrulhar a cidade e
o concelho”, acrescenta o
gerente de um bar.
De resto, vários empresários
do sector da restauração estão
a organizar-se no sentido de
enviar uma petição ao ministro da Administração Interna,
alertando para a falta de efectivo no posto da GNR de Man-

gualde. O objectivo é devolver
um clima de segurança à
comunidade e a quem visita a
cidade, sobretudo à noite.
O próprio presidente da
Câmara mostra-se preocupado com estes episódios de violência, tendo, para o efeito,
solicitado reuniões com o
governador civil de Viseu,
Miguel Ginestal, e com o
comandante distrital da GNR,
Amaral Dias.
Em declarações ao Diário de
Viseu, João Azevedo disse
esperar ver o efectivo da GNR
reforçado até final do ano.
“Esperemos que com o reforço
a nível nacional, também seja
aumentado o número de militares da GNR no posto de
Mangualde, e assim reforçada
a segurança do concelho, para
o bem-estar da população” disse o autarca.
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Câmara organiza programa
de Natal inédito na cidade
Natal em postais cedidos pela
Câmara e colocá-los na Fonte
dos Desejos (a funcionar até dia
8 de Janeiro).

Mangualde vai festejar
o Natal "com pompa
e circunstância", dando
destaque à gastronomia,
ao artesanato e ao
comércio do concelho.
A animação das crianças
é uma das prioridades e
pretende ser um aspecto
aliciante para os visitantes
CATARINA TOMÁS FERREIRA

"Queremos organizar iniciativas e oportunidades no concelho através da criação de uma nova dimensão do Natal
em Mangualde", avançou o
presidente da Câmara, João Azevedo sobre o programa de
Natal elaborado pela autarquia.
O objectivo é proporcionar
um ambiente festivo que represente o Natal, "no seu aspecto
mais religioso, envolvendo o
comércio e as crianças". João
Azevedo quer criar um espaço
comercial que se assemelhe à
dinâmica "de um centro
comercial" para promover o
concelho e o comércio.
"Como em Mangualde não
temos nenhum centro comercial, queremos criar um grande
centro de Natal para que as pessoas vejam as iniciativas e comprem as prendas no nosso
comércio", explicou.
Desde a árvore de Natal, da
chegada do Pai Natal, passando
pela feira, pela Fonte dos Dese-

Crianças vão lançar postais com desejos de Natal na Fonte dos Desejos

jos e terminando na recolha de
brinquedos para crianças carenciadas e nos cantares, o Natal
em Mangualde vai ter inúmeras actividades já a partir do dia
17 e até ao dia 24 deste mês.
Pai Natal vai chegar
numa bola de cristal
O primeiro ponto alto vai ser
a inauguração da iluminação e
da árvore de Natal, sexta-feira,
às 18h45, no Largo Dr. Couto.
Para o dia 17, às 15h00, está
agendada a chegada do Pai
Natal à Rua Azurara da Beira,
que irá rebolar numa bola de
cristal empurrada por duendes.
Na recepção é esperada a presença de 1.500 crianças do préescolar e das escolas primárias
do concelho.

No mesmo dia, abre ao
público a Feira de Natal no
Largo do Rossio que, segundo
João Azevedo, irá ter mostras
de gastronomia, de produtos
tradicionais e do artesanato de
Mangualde, até dia 24.
"Vamos ter muita animação
virada para as crianças, muita
luz, muita criatividade e apelo a
todas as pessoas para que venham ver uma coisa diferente da
que é feita no distrito", acrescentou o presidente da autarquia.
Para ficar bem instalado, o
Pai Natal vai ter a sua casa no
Largo do Rossio durante as festividades, onde as crianças
poderão tirar fotografias, ao
mesmo tempo que podem
escrever os seus desejos de

Festa solidária
A programação inclui também uma vertente solidária,
materializada na recolha de
brinquedos para crianças
carenciadas, que irá decorrer
nos dias 18, 19 e 20 de
Dezembro num espaço da feira
destinado para o efeito.
A par da recolha de brinquedos, a autarquia vai promover
cerca de 13 espectáculos com
palhaços nas freguesias onde
há pré-escolas e escolas do 1.º
ciclo. Vai proceder também à
distribuição de 1.500 Diários do
Estudante aos alunos do 5.º ao
9.º ano, uma agenda para o próximo ano com apontamentos
de várias disciplinas.
Entre os dias 18 e 24 haverá
animação de rua com palhaços,
piscina de bolas, insufláveis,
graffitis de Natal, entre outras
actividades. A tenda Iglo, no
Largo Dr. Couto, vai servir de
palco para o presépio vivo, para
a palestra do reverendo Seixas
sobre o Natal e para os cantares
desta quadra.
A autarquia convidou ainda
diversas entidades ligadas à cultura do concelho de Mangualde para um Encontro de Cantares de Janeiras, no dia 3 de
Janeiro.
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Empresas: Presidente da Câmara de Mangualde satisfeito com investimento do Governo na Citröen

Viseu, 03 Dez (Lusa) - O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se hoje pelo
contrato de investimento da Peugeot Citröen Automóveis Portugal que garantirá a manutenção da sua
actividade, dos seus fornecedores nacionais e das pequenas empresas suas associadas.

"É com extrema felicidade que recebemos a notícia de o Governo ter aprovado as minutas do contrato
de investimento da Peugeot Citröen. É, sem dúvida, um projecto que visa a modernização da fábrica
de Mangualde, onde vai passar a ser produzido mais um modelo da marca", sublinha João Azevedo.

A fábrica instalada no concelho produz actualmente o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner, havendo a
garantia do seu director-geral, Juan Codina, de que vai passar a produzir mais um modelo.
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MANGUALDE Lançados três novos espumantes

Adega cooperativa
comemora 46.º aniversário
Governador civil de Viseu quer que consumidores passem a beber espumantes e vinho
branco, em vez de cerveja.
DB-MÁRIO CARROLA

◗ Paulo Leitão

A

Adega Cooperativa de
Mangualde (ACM) está a
comemorar o seu 46.º aniversário. No passado sábado, foi
dado o “pontapé de saída” para
os festejos, tendo sido apresentados três novos espumantes produzidos pela adega.
O governador civil de Viseu
exortou os produtores a fazer os
possíveis para habituarem os consumidores nacionais a beber espumantes e vinho branco, em vez
de cerveja.
Lembrando que os períodos
de tempo quente estão a aumentar e que os consumidores procuram cada vez mais bebidas
frescas, salientou ser necessário
“acostumar os consumidores a
substituir a cerveja por estas bebidas frescas, que são o produto
do trabalho no distrito, quer sejam espumantes, quer sejam vinhos brancos, que estão outra vez
na moda”. Miguel Ginestal realçou a “feliz coincidência” de proferir o primeiro discurso oficial
(tinha tomado posse no dia anterior) na adega cooperativa, que teve como um dos sócios fundadores um dos seus avós.
Reconhecendo que a instituição está com algumas dificuldades, disse que a nova direcção
“percebeu que tem que produzir
e vender. Porque, se não vender,
não consegue o que é essencial,
ou seja, gerar riqueza económica

FORAM apresentados os novos espumantes da Adega Cooperativa de Mangualde

para pagar aqueles que são a razão de ser da adega: os produtores”. Sublinhou ainda o facto de a
adega apresentar um produto
“quando está a comemorar os
seus 46 anos, que é um produto
que o consumidor tem vindo a pedir cada vez mais – espumantes”.
Por seu lado, o presidente da
ACM, António Mendes, começou por revelar a coincidência de,
tanto o governador civil como o
novo presidente da Câmara de
Mangualde, terem avós que foram fundadores da instituição.
O dirigente afirmou depois
que a adega possui espaços destinados ao enoturismo, que “necessitam de dinamização”. “Desta forma, pedimos a colaboração
município, utilizando-as para realização de alguns eventos”.
Adiantou ainda que a instituição “dispõe de terrenos sufi-

cientes para poder suportar a fixação de algumas Pequenas e
Médias Empresas” e que estão
“disponíveis para poder fazer parcerias para instalação de novas
empresas”.
O processo de fusão das adegas cooperativas foi outro dos assuntos abordados. Um processo
que “tem tido mais recuos que
avanços e que necessita de uma
mediação por parte do Governo, para que a fusão seja uma realidade, de forma a serem criadas
sinergias entre elas, optimizando as estruturas e não financiando investimentos desnecessários”, frisou António Mendes.
Mostrou-se igualmente preocupado com a “diminuição de
produção de uvas na região”, sustentando que “o desânimo está
instalado na viticultura” e considerando urgente a criação de me-

canismos de incentivo à produção de uvas “para salvar a região”.
Já o presidente Câmara de
Mangualde referiu ter cumprido
nesse dia uma promessa eleitoral. “Foi formalmente criado o
Núcleo de Agricultura, em parceria com Ministério da Agricultura”, afirmou, acrescentando
que, “nos próximos meses, os
agricultores irão ter um gabinete de apoio no edifício da câmara, com informação rápida e clara”. Agostinho Carvalho disse ser
fundamental existir uma parceria entre as marcas de Mangualde: “os carros (fábrica Peugeot-Citröen), passando pelos vinhos,
a fruta, os minerais”. “Todas essas forças deste concelho têm que
estar juntas, em conjunto com
a Câmara de Mangualde, para
promover o património que temos no nosso concelho”.

Página 88

Diário As Beiras
A89

ID: 27818629

01-12-2009

Tiragem: 12000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,51 x 14,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DISTINÇÃO

Rotary homenageou Patinter
DR

JOSÉ POLÓNIO, ao centro, recebeu a homenagem do Rotary de Mangualde

UMA das maiores empresas de
Mangualde, a Patinter, foi homenageada pelo Rotary Clube
da cidade. A empresa de logística e transportes internacionais
foi homenageada por se destacar, há longos anos, na “competência, inovação e relevância
da sua actividade”.
A homenagem do Rotary
Clube de Mangualde foi feita à
família Santos Polónio, que está à frente dos destinos do Grupo Patinter. O jantar decorreu
no hotel Senhora do Castelo e
teve a participação de 150 pessoas, entre empresários e instituições.

José Polónio, o “patriarca” da
família que fundou a Patinter,
representou os gestores do grupo e recebeu a homenagem
prestada pelo Rotary, na pessoa
do seu dirigente, Joaquim Santos. A Câmara Municipal de
Mangualde também esteve na
homenagem através do presidente, João Azevedo.
A Patinter é um dos mais importantes grupos portugueses
de transportes internacionais.
Possui escritórios em vários países e os seus veículos percorrem
as vias de quase todos os países da União Europeia.
J.L.
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A90

Meio: RTP 1 - Portugal em Directo
Duração: 00:01:58
Hora de emissão: 18:10:00
ID: 27813765

30-11-2009

Escola Nacional de Bombeiros

Os bombeiros voluntários de Mangualde são dos primeiros a ter em funcionamento uma unidade de
formação local, inaugurada há uma semana no âmbito da descentralização da Escola Nacional de
Bombeiros. Comentários de Rebelo Marinho, Sub-Director da Escola Nacional de Bombeiros, Miguel
Ângelo, Comandante-Instrutor, Inês, bombeira.
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Diário de Viseu
A91

ID: 27806663

30-11-2009

Tiragem: 2580

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,79 x 25,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Diário de Viseu
ID: 27806663

30-11-2009

Tiragem: 2580

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,31 x 3,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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