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Corte: 1 de 1

Antigo quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde vendido à
autarquia
O contrato de venda do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde já foi assinado pelos
presidentes da Câmara e dos Bombeiros e vai servir para resolver parte do problema financeiro da
Associação Humanitária. Embora
se perca parte da história da instituição, a venda do imóvel foi inevitável, no entanto o edifício poderá
vir a servir a causa pública. Ainda
não se sabe o destino do imóvel
agora adquirido pela Câmara de
Mangualde, mas foi um bom negócio para ambas as partes e o edil
disse que este era o primeiro de
muitos negócios para o bem de

Mangualde e que vai marcar uma
nova era na política do concelho.
Na cerimónia da assinatura deste
contrato foi também protocolada a
criação de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP) que visa assegurar o socorro à população do
município de Mangualde nos seguintes casos: socorro às populações e combate a incêndios,
inundações, desabamentos, socorro a náufragos, acidentes ou catástrofes, urgência pré-hospitalar, etc.
A equipa é composta por 5 elementos, dois deles possuem carta de
condução que os habilita a conduzir veículos pesados.
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Criação de postos de trabalho

Requalificação de zonas industriais ajuda a fixar empresas
No concelho de Mangualde
irá dentro em breve nascer o
agrupamento REDE - Empresas
de Energia ACE, composto por
três empresas: Barata e Marcelino, Helenos S.A: e E.I.P.,
empresas de construção e
manutenção de instalações
eléctricas da rede de EDP
Distribuição. "Empresas âncoras" do sector de actividade em
que estão integradas.
Este agrupamento de empresas vai sediar-se na Zona Industrial do Salgueiro e vai fazer a
manutenção das redes de baixa,
média e alta tensão e assistência à distribuição e avarias dos
postos de transformação (PT)

nos distritos da Guarda, Castelo
Branco, Coimbra e três concelhos do Distrito de Viseu: Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo. Com cerca de 200 trabalhadores já afectos ao grupo,
irão ser criados de imediato
mais 10 postos de trabalho.
Ainda no sector empresarial,
a empresa GEFCO abriu um
novo armazém em Mangualde.
Esta nova plataforma, de aproximadamente 4.500 m2, servirá de suporte à internacionalização das operações logísticas
da fábrica PSA de Mangualde.
Apesar de a GEFCO já estar presente em Mangualde, a plataforma existente não tinha capa-

cidade para responder às necessidades do projecto da PSA. A
nova plataforma, dedicada em
exclusivo a operações logísticas, é constituída por três naves,
com cerca de 1.500 m2 cada, e
irá acolher operações de logística industrial, desde a recepção à
expedição passando pela armazenagem de mercadoria e gestão de contentores. Com esta
ampliação, a GEFCO cria cerca
de 30 novos postos de trabalho.
Requalificação de Zonas
Industriais
Uma aposta da Câmara
Municipal para atrair mais
empresas e emprego é a requa-

lificação das zonas industriais,
anunciou ontem o presidente
da autarquia, João Azevedo.
O município está neste
momento a requalificar a Zona
Industrial do Salgueiro, sendo
que a da Lavandeira será requalificada a "curto prazo".
O autarca defende a "criação
de emprego no concelho,
sendo que para isso entendemos ser fundamental um
incentivo ao tecido empresarial
existente, para que haja uma
maior produção de riqueza,
concelhia e regional e nacional.
Isto é fundamental e é este o
nosso objectivo, é para isso que
estamos a trabalhar".
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Problemas financeiros e atrasos nos projectos marcam início de governação

Primeiros 100 dias dos novos
autarcas marcados por dificuldades
Nas eleições autárquicas,
de 11 de Outubro de 2009,
o PS conquistou cinco
Câmaras ao PSD no
distrito , pondo fim
a algumas governações
sociais-democratas com
mais de uma década.
100 dias depois, os novos
presidentes fizeram um
balanço "de muito
trabalho" e salientaram
as dificuldades financeiras
das autarquias
CATARINA TOMÁS FERREIRA

"É tempo de mudança". Este
foi o slogan que mais se ouviu
em todo o país durante a campanha para as eleições autárquicas, em Outubro do ano passado. No distrito de Viseu, a afirmação ganhou força e levou à
eleição de cinco novos presidentes do PS para as Câmaras
de Mangualde, Moimenta da
Beira, Castro Daire, Tabuaço e
Vila Nova de Paiva. Em Penedono, também foi eleito um novo
representante para o concelho,
mas o partido manteve-se o
PSD, o que já acontece há mais
de 20 anos.
Em Mangualde, Soares Marques esperava ser eleito para
um quarto mandato à frente da
autarquia, mas foi derrotado
por João Azevedo que venceu
na segunda vez que se candidatou. Empenhado em lutar por
uma maior empregabilidade e
fixação de jovens no concelho,
o novo autarca já pôs em prática algumas iniciativas que considera serem importantes para
o concelho.
Uma delas foi a aquisição do
antigo quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde por
349 mil euros, a pagar em sete
anos, e outra foi a assinatura do
protocolo de constituição da
Equipa de Intervenção Permanente.
No balanço que fez destes
quase 100 dias de governação,
destacou a tomada de duas
decisões difíceis: a anulação de
concursos que previam a entrada de 48 novos trabalhadores e
a redução de vencimentos de
funcionários camarários pertencentes ao quadro. O presidente justificou esta opção com

Câmara de Mangualde mudou de presidente ao fim de 12 anos. A governação está agora entre ao PS

questões de "seriedade e sensatez que se impunham" e porque a lei assim o exigia há um
ano.
Apesar disso, congratula-se
em ter conseguido assinar protocolos com o Ministério da Agricultura para a criação de um
Gabinete de Apoio ao Agricultor (a instalar brevemente na
Câmara Municipal) e para o
fornecimento de fruta e produtos hortícolas aos mais de 800
alunos das escolas do primeiro
ciclo, duas vezes por semana.
No campo da educação, João
Azevedo distribuiu dois mil
exemplares do Diário do Estudante, também nas escolas do
1.º ciclo, e, dentro de semanas,
vai iniciar-se a construção do
primeiro Centro Escolar de
Mangualde, pronto a funcionar
no ano lectivo de 2010/2011.
A curto-médio prazo espera
reforçar o número de efectivos
da GNR, melhorando o patrulhamento e a segurança da
população, e, até 2011, o objectivo é construir 89 fogos para
habitação social e requalificar
20 casas no bairro social.
Além disso, João Azevedo
quer requalificar as Zonas Industriais do Salgueiro e Lavandeira, sendo que na primeira irá
nascer o Agrupamento Rede Empresa de Energia ACE constituído por três empresas. Este
novo grupo vai criar dez novos
postos de trabalho.

Em negociações com o Governo, este disponibilizou 21
milhões de euros para apoiar a
reestruturação empresarial da
PSA-Citroen, estando prevista a
montagem de um novo automóvel, o que fará com que os
postos de trabalho se mantenham ou aumentem.
Insistência de Mangualde e
de outros municípios é a do início dos financiamentos do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para
manutenção de estradas do
concelho e para a criação de
uma nova área de localização
empresarial de Mangualde.
Recentrar Moimenta
Depois de se candidatar quatro vezes, sem sucesso, à Câmara Municipal de Moimenta da
Beira, José Ferreira decidiu voltar a tentar a sua sorte e à quinta foi de vez. Foi eleito nas últimas eleições autárquicas, terminando com a governação de
direita que já vinha desde o 25
de Abril.
Encarou esta vitória como
um reconhecimento do que
"vinha dizendo e da necessidade, que agora se confirma, de
mudança". Já conhecia as dificuldades financeiras do município "com alguma profundidade", às quais se opôs durante
vários anos e afirma que, agora,
compete-lhe fazer "uma política de mudança para evitar a

decadência". Segundo José
Ferreira, estes quase 100 dias
que está à frente da Câmara
foram de "muito trabalho à
volta da avaliação de projectos"
e está "satisfeito com o trabalho
que o município está a desenvolver".
O objectivo deste executivo é
recentrar Moimenta da Beira
na região, pelo que o presidente
espera fazê-lo com "muito rigor" e através do "envolvimento de todos os parceiros no
desenvolvimento do município". "Temos boas empresas e a
Câmara tem de ser um catalizador destas energias e tem de se
constituir como um parceiro".
Criticou o facto de as autarquias não disporem de meios
financeiros para fazer face aos
problemas, nomeadamente na
redução dos casos de pobreza.
Mesmo assim, espera conseguir
concretizar os projectos que tem
agendados para este mandato.
Uma das prioridades é a
construção do Centro Escolar
de Moimenta da Beira, passando pela organização da oferta
de produtos locais ou pela ajuda aos produtores nessa organização, até ao programa cultural
"que vai ajudar a desenvolver o
município".
Vila Nova de Paiva
com processos atrasados
O autarca de Vila Nova de
Paiva, José Morgado, deparou-

-se com um cenário na Câmara
que não esperava encontrar. Além da situação financeira que
já sabia ser "difícil", não contava
com tantos atrasos nos projectos administrativos.
"Sabia que em termos financeiros a situação não estava
bem, mas pensei que os processos estivessem mais avançados", revelou José Morgado. Referia-se à regulação de taxas e
licenças que não foi concluída e
que "felizmente o prazo foi adiado para abril deste ano". Também as candidaturas ao QREN
estão um pouco atrasadas, assim como as comparticipações
para outras às quais já apresentaram candidatura.
Quanto ao mandato anterior, critica o facto de não ter
havido uma obra "de relevância", por isso, com esta mudança de poder, está convicto de
que irá resolver vários problemas do município. Portanto,
vai candidatar ao QREN a construção do parque desportivo
municipal, quer avançar com a
praia fluvial e com o parque
urbano de Vila Nova de Paiva e
propõe-se a equipar as freguesias com equipamentos desportivos e sociais.
À semelhança dos autarcas
anteriores, José Morgado tem
como objectivo lançar a construção do Centro Educativo. A
dinamização cultural do auditório, a promoção do parque
botânico e a requalificação e
valorização dos rios Côvo e
Paiva são outros dos projectos
que estão na lista do presidente.
Sobre os quase 100 dias na
Câmara, afirmou que é uma
"missão difícil". "O autarca hoje
tem de resolver os problemas
das pessoas e quando consegue
resolver esses problemas sente-se satisfeito e é uma satisfação
para as pessoas", concluiu.
O Diário de Viseu contactou
o presidente da Câmara de Castro Daire, Fernando Carneiro,
mas este reservou um balanço
dos primeiros 100 dias de mandato para uma conferência de
imprensa a realizar a 11 de Fevereiro. Já os autarcas de Penedono e Tabuaço, Carlos Esteves
e João Ribeiro, respectivamente, estiveram indisponíveis para prestar declarações.

"Estes quase 100 dias foram
de muito trabalho à volta da
avaliação de projectos e estou
satisfeito com o trabalho que o
município está a desenvolver".
José Ferreira, presidente da
Câmara de Moimenta da Beira

"Sabia que em termos financeiros a situação não estava
bem, mas pensei que os processos estivessem mais avançados".
José Morgado, presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Paiva

"Neste tempo de governação
tomei duas decisões difíceis: a
anulação de concursos para
entrada de 48 novos trabalhadores e a redução de vencimentos de funcionários camarários do quadro".
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde
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100 dias de governação

Novos autarcas
admitem início
difícil de mandato
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rPromover a
igualdade de género
é promover o
desenvolvimento e
a competitividade
importantes num
momento de crise”
Elza Pais
Secretária de Estado da Igualdade
(Discurso da cerimónia de assinatura de protocolo com a
Câmara Municipal de Mangualde)
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rA Região Centro
precisa de projectos
com envergadura”

Alfredo Marques
Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro
(Diário de Viseu, 20 de Janeiro)

rHá-de haver
sempre vozes contra
[o museu do Estado
Novo], mas quem
não faz é que não se
sujeita a críticas”

rQuer em Viseu,
quer em outros
locais, temos a
consciência que
é necessário
mais áreas de
radioterapia”

João Lourenço
Presidente da Câmara Municipal de santa Comba Dão
(Diário As Beiras, 20 de Janeiro)

Ana Jorge
Ministra da Saúde
(Rádio Noar, 18 de Janeiro)
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18-01-2010

Julgamento de Allan Sharif

O homem que ao longo de 2007 roubou perto de 200 mil euros a vários bancos nos EUA começa hoje
a ser julgado em Mangualde.
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Mangualde

Promoção para a igualdade de género
pode ajudar a enfrentar a crise
A secretária de Estado
da Igualdade, Elza Pais,
defendeu que a igualdade
de género é "um
contributo muito forte"
ao desenvolvimento
e competitividade
necessários para fazer
face à crise económica
"Sabemos hoje que as sociedades mais desenvolvidas são
as que mais promovem a igualdade de género. Portanto, promover a igualdade de género é
promover o desenvolvimento
e a competitividade importantes num momento de crise", frisou em Mangualde, onde homologou um protocolo celebrado entre a autarquia e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Na sua opinião, "as mulheres,
tal como os homens, em conjunto, são fundamentais para
encontrar saídas para esta crise
que atinge o mundo inteiro",
sendo o município "o espaço
mais privilegiado para desenvolver actividades diversas".
"É numa conjugação de esforços perfeita entre os municípios e a administração central que podemos chegar aos
cidadãos no sentido de lhes
dar conta de que é preciso derrubar estereótipos e construir
novos valores de partilha, de
companheirismo, de construção de uma sociedade mais
justa, sem que ninguém seja
estigmatizado e onde os direi-

Protocolo foi assinado em Mangualde

tos humanos sejam respeitados", acrescentou.
Elza Pais sublinhou que as
autarquias que, como a de
Mangualde, entendem esta
posição "são autarquias de futuro, que estão na rota do desenvolvimento e da modernidade",
e sublinhou o "impulso" que
protocolos como o hoje celebrado podem dar.
Salientou a necessidade de
"reforçar a competência dos
homens nas vidas privadas e a
competência das mulheres na
vida pública", sendo para tal
preciso fazer "conciliação entre
a vida privada, a pessoal e a profissional", que este protocolo
promove.
Caberá também ao municí-

pio "reforçar a sua responsabilidade democrática, através da
promoção de uma representação equilibrada de homens e
mulheres em todos os cargos
de decisão", considerando a
governante que a este nível "as
coisas já estão a acontecer",
uma vez que o presidente da
Câmara é um homem, mas a
Assembleia Municipal é liderada por uma mulher.
Segundo Elza Pais, com a
assinatura deste protocolo,
Mangualde ficará melhor posicionado também para se candidatar aos fundos do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), lembrando que a
Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género "tem uma

linha de financiamento definida pelo anterior Governo de 83
milhões de euros".
"Destes 83 milhões de euros,
42 milhões de euros já estão em
execução em projectos diversos
no nosso país. No distrito de
Viseu temos em execução 1,2
milhões de euros em projectos
de empreendedorismo feminino, de promoção da igualdade
de género, de combate à violência doméstica", explicou.
Com a assinatura do protocolo, Mangualde participará num
projecto-piloto que envolve 25
autarquias portuguesas, que
consiste numa "rede europeia
para a promoção da igualdade e
da não discriminação", apoiada
pela Comissão Europeia.
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Mangualde recebe pela décima sexta vez o Hardmetalfest. O festival dos amantes do hard metal,
organizado pela Câmara e pela empresa Rocha Produções, está agendado para este sábado, dia 16,
no Centro Cultural Santo André, às 14h30 e promete 13 bandas de peso internacional.

ed. 409, 15 de Janeiro de 2010
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Jornal do Centro
A10

15-01-2010

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,47 x 16,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Autarquia de Mangualde
adquire quartel de bombeiros
Meios∑ Mangualde passa a dispôr de uma Equipa de Intervenção Permanente
O antigo edifício da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
(AHBVM) foi adquirido pela autarquia de
Viseu.
O contrato assinado
entre a autarquia e os
bombeiros vai permitir
algum encaixe financeiro à Associação Humanitária. O presidente
da AHBVM, João Soares, afirmou durante a
cerimónia que lhe custa
perder parte da história
da instituição, mas que
era inevitável a venda
do imóvel. “O ímóvel vai
continuar a servir a causa pública”, afirmou.
O autarca de
Mangualde, João Aze-

vedo, ainda não revelou
qual o destino do imóvel. “É o primeiro dos
muitos negócios para
bem de Mangualde e dos
mangualdenses”, referiu o autarca salientando que se tratou de um
negócio rentável a curto, médio e longo prazo
para a autarquia.
Durante a cerimónia
foi também criado um
protocolo para a criação de uma Equipa de
I nter venção Per m anente (EIP). A EIP irá
assegurar o socorro à
população do munícipio, em casos de incêndio, inundações, desabamentos, abalroamentos, desencarceramento
ou apoio a sinistrados,

DR

ID: 28410490

Tiragem: 4000

A Autarca não revelou para que será utilizado o quartel
bem como irão colaborar em outras actividades de protecção civil. A
equipa é composta por
cinco elementos, recrutado na estrutura de comando, de entre oficiais

bombeiros ou de entre
as chefias existente no
quadro activo do corpo
de bombeiros, dois dos
quais com habilitações
para conduzir veículos
pesados.

Página 10

Jornal do Centro
A11

ID: 28410851

15-01-2010

Tiragem: 4000

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,21 x 18,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Minibasquete
em Mangualde
Organização∑ Câmara, Federação e Comité juntos no Memorial
Mário Lemos
O X Memorial M ário Lemos de Minibasquete vai decorrer em
Mangualde este fim-desemana, dias 16 e 17. Os
amantes da modalidade vão poder usufruir
de dois dias de activides que arrancam no
dades
ado, pelas 14h30 com
sábado,
erimónia de abertura
a cerimónia
no Largo Dr. Couto.
O encontro é organio pela Câmara Muzado
ipal local, Federanicipal
ção Portuguesa de Basetebol e MiniBasket
quetebol
omité Nacional de
– Comité
nibasket.
Minibasket.
O Jogo do Queijinho
nteracção na
na
– Interacção

Cidade é a primeira prova a realizar, às 15h00.
Segue-se, às 16h00 Minibasquete no Pavilhão
Municipal. O dia termina com uma pequena gala no Auditório da
Biblioteca Municipal, às
21h00.
N o

domingo decorre um
Torneio Minibasquete, no Pavilhão Municipal, às 9h15. A sessão
de encerramento está
marcada para as 12h00
no Pavilhão Municipal.

A O evento divide-se entre
provas, uma gala e “interacção
na cidade”
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Jornal do Centro
A12

ID: 28410856

15-01-2010

Tiragem: 4000

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,74 x 7,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Festival de peso
Ma ng ua lde recebe
pela décima sexta vez o
Hardmetalfest. O festival dos amantes do hard
metal, organizado pela
Câmara e pela empresa
Rocha Produções, está
agendado para este sábado, dia 16, no Centro
Cultural Santo André, às
14h30 e promete 13 bandas de peso internacional.
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Jornal de Notícias - Norte
A13

ID: 28398668

15-01-2010

Tiragem: 109520

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,88 x 7,77 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A14

Festival de Heavy Metal em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MSN Online

URL:

http://noticias.pt.msn.com/Prazeres_Lazeres/article.aspx?cp-documentid=151750993

Data Publicação:

15-01-2010

Sentido das Letras / Copyright 2008 - 1/15/2010 8:30 AM

Sábado

A 16ª edição do HardMetalFest decorre este Sábado, 16, em Mangualde (distrito de Viseu) no Centro
Cultural Santo André.

Organizado pela Câmara Municipal e por uma entidade empresarial, o evento vai contar com 13
bandas internacionais como os ingleses Amputated, os No Turning Back da Holanda e Contradiction da
Alemanha, entre outras.

O festival começa por volta das 15h00, com abertura de portas as 14h30. O bilhete custa 15 euros,
mas se for comprado antecipadamente custa apenas 13 euros. Os pontos de venda dos ingressos são
a Cave Discos, Xaranga e Carbono, na zona de Lisboa, Louie Louie e Piranha, do Porto, o Bar
Academia e o Bar Ground Zero, em Viseu.
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A15

Igualdade de género: promoção pode ajudar a enfrentar a crise - Elza Pais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i Online

URL:

http://www.ionline.pt/conteudo/42108-igualdade-genero-promocao-pode-ajudar-

Data Publicação:

15-01-2010

enfrentar-crise---elza-pais

por Liliana Valente, Publicado em 15 de Janeiro de 2010

A secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais, defendeu hoje que a igualdade de género é "um
contributo muito forte" ao desenvolvimento e competitividade necessários para fazer face à crise
económica.

"Sabemos hoje que as sociedades mais desenvolvidas são as que mais promovem a igualdade de
género. Portanto, promover a igualdade de género é promover o desenvolvimento e a competitividade
importantes num momento de crise", frisou em Mangualde, onde homologou um protocolo celebrado
entre a autarquia e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Na sua opinião, "as mulheres, tal como os homens, em conjunto, são fundamentais para encontrar
saídas para esta crise que atinge o mundo inteiro", sendo o município "o espaço mais privilegiado para
desenvolver actividades diversas".

"É numa conjugação de esforços perfeita entre os municípios e a administração central que podemos
chegar aos cidadãos no sentido de lhes dar conta de que é preciso derrubar estereótipos e construir
novos valores de partilha, de companheirismo, de construção de uma sociedade mais justa, sem que
ninguém seja estigmatizado e onde os direitos humanos sejam respeitados", acrescentou.

Elza Pais sublinhou que as autarquias que, como a de Mangualde, entendem esta posição "são
autarquias de futuro, que estão na rota do desenvolvimento e da modernidade", e sublinhou o
"impulso" que protocolos como o hoje celebrado podem dar.

Salientou a necessidade de "reforçar a competência dos homens nas vidas privadas e a competência
das mulheres na vida pública", sendo para tal preciso fazer "conciliação entre a vida privada, a pessoal
e a profissional", que este protocolo promove.

Caberá também ao município "reforçar a sua responsabilidade democrática, através da promoção de
uma representação equilibrada de homens e mulheres em todos os cargos de decisão", considerando a
Página 15

governante que a este nível "as coisas já estão a acontecer", uma vez que o presidente da Câmara é
um homem, mas a Assembleia Municipal é liderada por uma mulher.

Segundo Elza Pais, com a assinatura deste protocolo, Mangualde ficará melhor posicionado também
para se candidatar aos fundos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), lembrando que a
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género "tem uma linha de financiamento definida pelo
anterior Governo de 83 milhões de euros".

"Destes 83 milhões de euros, 42 milhões de euros já estão em execução em projectos diversos no
nosso país. No distrito de Viseu temos em execução 1,2 milhões de euros em projectos de
empreendedorismo feminino, de promoção da igualdade de género, de combate à violência
doméstica", explicou.

Com a assinatura do protocolo, Mangualde participará num projecto-piloto que envolve 25 autarquias
portuguesas, que consiste numa "rede europeia para a promoção da igualdade e da não
discriminação", apoiada pela Comissão Europeia.
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A17

Igualdade de género pode ajudar a enfrentar a crise

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário IOL Online

URL:

http://diario.iol.pt/sociedade/trabalhar-homens-mulheres-tvi24-ultimas-

Data Publicação:

15-01-2010

noticias/1131753-4071.html

15-01-2010 - 15:06h

As mulheres, tal como os homens, são fundamentais para encontrar saídas para esta crise que atinge
o mundo inteiro, diz secretária de Estado

A secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais, defendeu esta sexta-feira que a igualdade de género é
um contributo muito forte ao desenvolvimento e competitividade necessários para fazer face à crise
económica.

Sabemos hoje que as sociedades mais desenvolvidas são as que mais promovem a igualdade de
género. Portanto, promover a igualdade de género é promover o desenvolvimento e a competitividade
importantes num momento de crise, frisou em Mangualde, onde homologou um protocolo celebrado
entre a autarquia e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Na sua opinião, as mulheres, tal como os homens, em conjunto, são fundamentais para encontrar
saídas para esta crise que atinge o mundo inteiro, sendo o município o espaço mais privilegiado para
desenvolver actividades diversas.

É numa conjugação de esforços perfeita entre os municípios e a administração central que podemos
chegar aos cidadãos no sentido de lhes dar conta de que é preciso derrubar estereótipos e construir
novos valores de partilha, de companheirismo, de construção de uma sociedade mais justa, sem que
ninguém seja estigmatizado e onde os direitos humanos sejam respeitados, acrescentou.

Elza Pais sublinhou que as autarquias que, como a de Mangualde, entendem esta posição são
autarquias de futuro, que estão na rota do desenvolvimento e da modernidade, e sublinhou o impulso
que protocolos como o hoje celebrado podem dar.

Salientou a necessidade de reforçar a competência dos homens nas vidas privadas e a competência
das mulheres na vida pública, sendo para tal preciso fazer conciliação entre a vida privada, a pessoal e
a profissional, que este protocolo promove.
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Caberá também ao município reforçar a sua responsabilidade democrática, através da promoção de
uma representação equilibrada de homens e mulheres em todos os cargos de decisão, considerando a
governante que a este nível as coisas já estão a acontecer, uma vez que o presidente da Câmara é um
homem, mas a Assembleia Municipal é liderada por uma mulher.

Redacção / SM
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A19

C.M. Mangualde assinou esta sexta-feira um protocolo de cooperação com a Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género.

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

15-01-2010

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/01/15/c-mmangualde-assinou-esta-sexta-feira-um-protocolo-de-coopera-o-com-a-comiss-o-para-acidadania-e-igualdade-de-g-nero.html

C.M. Mangualde assinou esta sexta-feira um protocolo de cooperação com a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.
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A20

Mangualde- Autarquia assinou protocolo com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=1889

15-01-2010

15 ' 01 ' 2010

Mangualde- Autarquia assinou protocolo com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

Mangualde, torna-se uma das 25 Autarquias no País a integrar uma rede europeia de promoção da
igualdade e combate à discriminação.
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Diário de Viseu
A21

ID: 28402636

15-01-2010 | Classificados - Emprego (Os)

Tiragem: 2389

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 16,85 x 13,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Diário de Viseu
A22

ID: 28401276

15-01-2010

Tiragem: 2389

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,33 x 15,75 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Página 22

Diário de Viseu
ID: 28401276

15-01-2010

Tiragem: 2389

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 4,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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Labor.pt
A24

ID: 28382586

14-01-2010

Tiragem: 3000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,30 x 12,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Democracia directa
Alcanena, Ansião, Arganil, Batalha, Braga, Borba, Campo Maior, Évora,
Figueiró dos Vinhos, Lousã, Mangualde, Miranda
do Corvo, Murça, Óbidos,
Oeiras, Ourém, Ovar, Pombal, Portalegre e Sousel são
autarquias com algo em
comum. Todas estas Câmaras Municipais aderiram à
iniciativa do Portal Cidadão:
A Minha Rua.
Segundo se lê no próprio portal, este site “permite
a todos os cidadãos reportar
as mais variadas situações
relativas a espaços públicos,
desde a iluminação, jardins, passando por veículos
abandonados ou a recolha
de electrodomésticos danificados. 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”.
A adesão dos munícipes a este ser viço, que
permite aproximar cidadãos
e poder autárquico, varia
conforme o concelho. Em
Ovar por exemplo, desde o
seu lançamento já houve a
apresentação de 81 ocorrências. Em Braga, o cenário é
diferente, só houve 12. Em
contrapartida, Oeiras tinha
146 assuntos diferentes relatados, o que é indicador
do grau de participação da
população, em cada um dos
municípios e também do seu
nível de exigência, para com
os seus autarcas.
Esta facilidade dada ao
cidadão, permite-lhe abrir
portas, ficando o relator em
contacto directo com a sua
autarquia, sem a necessidade

de perder tempo a deslocar-se a um atendimento
municipal. Como o portal
lista todas as ocorrências,
indicando a data do relato
e o estado do processo (em
Análise ou Resolvido). Estamos perante uma ferramenta
poderosa, para apreciar a capacidade de cada autarquia
para resolução dos assuntos
levantados. Por vezes, os
processos são classificados
como Não aplicável. Para
terminar a apresentação
das capacidades inseridas
no portal, refira-se que para
cada município pode-se ver
um resumo indicando os assuntos, agrupados por tema,
enumerando os já resolvidos
ou ainda por resolver.
Convém não esquecer que, este serviço do
portal sofre da concorrência
de um programa televisivo,

embora, nem sempre o canal que o promove esteja
disposto a filmar tudo o que
lhe sugerem.
Aqui em S. João da Madeira, o jornal labor encetou
um blogue propondo algo do
género. Em “Na minha rua”,
assim se chama, é possível
aos munícipes relatarem
as ocorrências surgidas e
necessitadas de intervenção
pública.
Mesmo na imprensa
local existem especialistas
em encontrar este tipo de
ocorrências, para posterior
divulgação nas páginas dos
jornais.
Apesar de todo o empenho dos munícipes e dos
colaboradores dos jornais,
fica sempre por esclarecer
se o assunto levantado recebeu o devido tratamento
da autarquia. Raramente

é feito publicamente esse
seguimento. Bem, quando o
poder político é questionado
sobre esses factos, normalmente surgem respostas
tipo “leio sempre o jornal,
só que nessa semana, não o
consegui fazer”.
Todas estas linhas aqui
escritas podem obter o mesmo desfecho. Estou em crer
que sim, no entanto, esta
forma de comunicar entre
população e autarquia é
extremamente democrática,
permite obter a participação
dos munícipes e contribui
para elevar a qualidade de
vida no concelho. Tudo conceitos enraizados na vida dos
habitantes da cidade, como
consequência da actividade
exercida pela autarquia nos
últimos anos.
Modernizar os serviços
da autarquia, utilizando no-

vos canais de comunicação,
é no fundo isso que se trata.
A garantia de resposta é
importante para os munícipes, sobretudo, para sentirem
que os seus problemas estão
a ser tratados.
Evita-se, para concluir,
que os mais distraídos, incluindo os políticos, deixem
de ter desculpa para não
lerem certas coisas.

RUI
GUERRA
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A25

Mangualde - Autarquia vai assinar Protocolo para a cidadania e igualdade de género

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=1881

Data Publicação:

14-01-2010

Mangualde

14 ' 01 ' 2010

2010-01-14
Mangualde , Autarquia vai assinar Protocolo para a cidadania e igualdade de género
h t t p : / / w w w . c a t e r i n g a m o r p e r f e i t o . c o m / s i t e / i n d e x . p h p
h t t p : / / w w w . c a t e r i n g a m o r p e r f e i t o . c o m / s i t e / i n d e x . p h p
2010-01-14
Com o objectivo de promover a igualdade de géneros, a Câmara Municipal de Mangualde irá assinar
um protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, na próxima
sexta-feira, dia 15 de Janeiro, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Na cerimónia
estarão presentes o Vice-Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Manuel
Albano, o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo e a Secretária de Estado para a Igualdade,
Elza Pais.
Ao abrigo deste acordo, o Município de Mangualde irá promover o desenvolvimento integrado da
perspectiva de género e de igualdade de oportunidades nas políticas municipais como forma de
aprofundar a efectiva igualdade entre mulheres e homens, através das seguintes medidas:
- Adoptar um Plano Municipal para a Igualdade entre Mulheres e Homens que integre a perspectiva de
género enquanto estratégia no quadro da definição, execução e avaliação das políticas e acções
desenvolvidas pelo Município de Mangualde;
- Consolidar uma estrutura e/ou mecanismo de suporte à promoção da Igualdade de Género e de
Oportunidades, dotando-os com os recursos necessários à execução das acções destinadas à
implementação de medidas;
- Sensibilizar os funcionários/as e agentes da autarquia para as consequências seus procedimentos e
práticas têm sobre as mulheres e os homens a que as mesmas são destinadas, com vista a encorajar
e fomentar a mudança;
- Facilitar e/ou promover acções de formação e de sensibilização dirigidas aos funcionários/as e
agentes municipais, munícipes e entidades parceiras de forma a capacitá-los/as e em ponderá-los/as
na promoção da igualdade de género e de oportunidades;
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- Analisar as políticas implementadas pelo Município de Mangualde em função do seu impacto sobre
cada sexo;
- Sensibilizar interna e externamente para a representação equilibrada dos dois sexos na designação
para todos os cargos e funções organizacionais;
- Promover o esclarecimento e sensibilização das populações e das entidades locais sobre a Igualdade
de Género e de Oportunidades, nomeadamente, através integração desta perspectiva nas suas
actividades;
- Criar condições para a prestação de informação e para o encaminhamento de pessoas vítimas de
violência doméstica e de género;
- Reforçar nos textos e nas imagens que veiculem uma representação equilibrada dos dois sexos
utilizados pelo Município a nível interno e na relação com os /as munícipes e entidades locais;
- Promover acções para a conciliações da vida profissional e pessoal de mulheres e homens que
residam e/ou trabalhem no concelho de Mangualde;
- Manter contactos regulares e permanentes com a Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de
Género sobre as actividades referidas acima.
O protocolo terá a duração de um ano, sendo automaticamente renovado por iguais e sucessivos
períodos, e será criada uma Comissão de acompanhamento com o objectivo de acompanhar a
execução do referido protocolo, no prazo de 30 dias após a assinatura do documento. Esta Comissão
será constituída por um representante, nomeado para o efeito, por cada um dos signatários do
protocolo, não tendo poderes decisórios, e reunirá semestralmente, sem prejuízo de o fazer quando e
sempre que tal se justifique.
De sublinhar que o Município de Mangualde, promotor da Rede Social do Município de Mangualde,
parceria local efectiva que visa garantir maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na
resolução dos problemas das pessoas e suas famílias, integra nos seus princípios de acção o Princípio
da Igualdade de Género (Decreto Lei nº 115/2006, Artigo 10º) e criou o Conselho Municipal para a
Igualdade de Género e de Oportunidades (CONCIGO), composto por entidades parceiras do CLASS
representativas de áreas chave de intervenção.

Página 26

Diário de Viseu
A27

ID: 28380104

14-01-2010

Tiragem: 2389

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,41 x 10,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Festival junta 13 bandas no próximo sábado

Mangualde "capital" do hardmetal
Mangualde recebe no próximo sábado, a 16.ª edição do
Hardmetalfest.
O encontro dos amantes do
hardmetal, organizado pela Câmara Municipal de Mangualde
e pela empresa Rocha Produções, realiza-se no Centro Cultural Santo André, onde vão actuar 13 bandas de peso internacional como os Amputated (Reino Unido), No Turning Back
(Holanda), Desecration (Reino
Unido), Contradiction (Alemanha), Simbiose, Decayed, Pitch
Black, Angriff, The Godiva, Decrepidemic, VS777, Hacksaw e
Steal Your Crown.
As portas do recinto abrem
pelas 14h30, estando o início
previsto para as 15h00.
Para quem adquirir o bilhete

Os Amputated são uma das bandas que vão actuar em Santo André

antecipadamente, o valor deste
é de 13 euros.
Quem o adquirir apenas no
próprio dia, paga 15 euros pelo

ingresso. Os bilhetes encontram-se à venda no Carbono
(Lisboa e Amadora), Cave Discos (Lisboa), Xaranga (Lisboa),

Piranha (Porto), Louie Louie
(Porto e Braga), Bar da Academia (Viseu) e Bar Ground
Zero (Viseu).
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Notícias de Viseu
A28

ID: 28407790

14-01-2010

Tiragem: 7500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,47 x 8,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Boas Festas
Durante a Quadra Natalícia e início de Ano Novo o Jornal «Notícias
de Vouzela» recebeu muitos cartões
e e-mails de Boas Festas, Feliz Natal
e Bom Ano Novo.
Instituições, entidades, assinantes
e anunciantes tiveram a amabilidade
de nos enviar esses votos que retribuímos, desejando um 2010 pleno de
realizações pessoais e profissionais.

Empresas
APR Dão; Atlantic Estates;
Listopsis Comunicações; Clínica Ribeira; Action Coach; Caixa de Crédito
Agrícola de Lafões; Caixa Geral de
Depósitos; Banco Internacional do
Funchal (BANIF); Brintons – Industria
de Alcatifas, L.da; Nanocrete;
Sofinloc, SA; PMNTE; Serviço de Finanças de Aveiro; Gabinete Técnico
Florestal da Câmara Municipal de S.
Pedro do Sul; Repeviseu; Fábrica de
Postais; Coimbra Inovação Parque;
Grande Hotel do Luso; Grupo Renascença; Jardim de Lótus; IT Distribution
SA; Open Limits; Sotero Feijó – Energias Renováveis; Agência Regional de
Promoção Turística Centro de Portugal; Expovis; Twice Design Services;
Grupo GCI; Chevrolet Portugal; Campeão das Províncias; EDC; VFM; Recorte; Visabeira; GM Portugal; Rádio
Sim; Carlos Marques – Gabinete de
Contabilidade; Jornal O Centro; Jornal
O Interior; Rádio Soberania; Rádio
Botaréu; Jornal Beira Vouga; Rádio
Regional do Centro; Vougur, L.da; Livraria Apolo 70; You Sendit; Meio Regional; Rádio Vizela
Instituições
Câmara Municipal de Celorico da
Beira; Grupo de Cantares da Associação de Vila Chã de Sá; Exército Português; Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vouzela;
Serviço de Informação e Relações
Públicas da Marinha Portuguesa; Escola Profissional de Torredeita; Junta
de Freguesia de Paços de Vilharigues;
Casa de Lafões; Filarmónica Verdi
Cambrense; Grupo de Intervenção
Cultural e Artística de Viseu (GICAV);
Escola Secundária de Vouzela; Agrupamento de Escolas de Vouzela; ABC
Nelas; Associação Beselguense; As-
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sociação Cultural e Social de Couto
de Esteves; Associação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL); Município de Oliveira de Frades; Sociedade Musical Vouzelense; Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE);
Sindicato dos Professores da Região
Centro (SPRC); Companhia Nacional
de Bailado; Associação de Municípios da Cova da Beira; Instituto Português da Juventude – Direcção Regional do Centro; Comissão Europeia –
Esquipa de Representação em Portugal; Instituto Politécnico de Viseu; Câmara Municipal de Mangualde – Gabinete de Desporto; Escola Profissional de Vouzela; Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), Federação das Associações Portuguesas e
Comissão da Comunidade Portuguesa da Cidade do Luxemburgo; Município de Resende; Orquestra Clássica do Centro; Sociedade Musical, Cultura e Recreio de Paços de
Vilharigues; Junta Freguesia de
Vouzela; Associação Portuguesa das
Empresas de Contabilidade e Administração (APECA); Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Particulares
António Almeida Henriques; Vasco
Branquinho Rodrigues de Almeida;
Maria Helena; os deputados do PS na
Assembleia da República eleitos pelo
Círculo de Viseu; Pe. Manuel H. Silva; Maria de Lurdes Ramos Costa;
José da Silva Figueiredo; José Augusto
A. Bordonhos; Maria d’Ascenção
Queimado; Antero da Silva Faia;
Aureliano de Oliveira; Eduardo Paiva
Boloto; Fernando Alberto Silva Ferreira
Dias; Armando Marques; Viriato
Garcez; Branquinho de Almeida;
Cristina Rodrigues Lopes; Hospital de
S. Teotónio – Serviço de Relações Públicas e Comunicação; Júlio Rocha;
António Justo; Agostinho Bizarro; Jorge Mateus; Filipe José Carvalho;
Almiro Inácio Fonseca; Lurdes Castelo; AJL Soares; Marina Oliveira; Manuel Martins; Abílio de Almeida Azevedo; Jorge e Fátima Bastos; Miguel
Porto; Eduardo Cortinhal Sanches;
António Menezes de Campos; António
e Fernanda Rodrigues da Silva; Maria
Eulália Cardoso P.; Amália Ribeiro;
António Francisco dos Santos; e
Fernando Nelas Pires.
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66 Câmaras devolvem
parte do IRS aos munícipes
Este ano são 66 as autarquias portuguesas que
decidiram devolver uma
parte das receitas do IRS
aos munícipes, mais 3 do
que as 63 câmaras que fizeram a devolução em 2009,
revela o jornal online Portugal Diário.
Segundo dados da Direcção-Geral de Impostos,
Albufeira, Alcoutim, Belmonte, Gavião, Lourinhã,
Manteigas, Melgaço, Mirandela, Oleiros, Ponte de Lima
e Vieira do Minho vão devolver 5% das suas receitas.
A Câmara de Óbidos
devolverá 4 por cento e Almeida, Armamar, Figueira
Castelo Rodrigo, Fundão,
Nazaré, Penedono, Resende e Vila Flor, farão o reembolso de 3%.

Dez autarquias vão abdicar de 2,5%: Fronteira, Góis,
Miranda do Douro, Mortágua,
Penacova, Penalva do Castelo, Trofa, Vila de Rei, Vila
Nova de Cerveira e Vinhais.
Doze municípios devolverão 2% das receitas: Arcos de
Valdevez, Caldas da Rainha,
Cinfães, Cuba, Elvas, Fafe,
Lagos, Loulé, Mealhada,
Nelas, Paredes de Coura e
Ponte da Barca. Já Odemira
prescinde de 1,5%.
Os moradores em Alcácer do Sal, Alcanena, Almeirim, Campo Maior, Cartaxo,
Constância, Grândola, Leiria,
Mangualde, Marinha Grande,
Peniche, Ponta Delgada, S.
João da Pesqueira, Sintra,
Torres Novas ou Torres Vedras vão receber 1% das re-

ceitas.
Abrantes, Aveiro, Caminha, Oeiras, Sines, Vila
Nova da Barquinha e Vizela
irão reembolsar os contribuintes com 0,5% das receitas.
Na prática, este decisão
incide directamente no imposto sobre os rendimentos
do trabalho dos munícipes.
Por exemplo, um contribuinte que tenha de pagar dois
mil euros de IRS num município que tenha um desconto de um por cento acabará
por pagar 1980 euros, o que
corresponde a uma poupança de 20 euros, que acontece em 2011. O mesmo benefício abrange quem tem
de ser reembolsado, pois
receberá mais.
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66 municípios em todo o País

Autarquias de
Manteigas, Almeida
e Figueira devolvem
IRS aos moradores
O Município de Manteigas vai devolver 5%,
enquanto os de Almeida e Figueira de Castelo
Rodrigo entregam 3% do IRS aos contribuintes.
Um total de 66 concelhos em todo o País comunicaram à DirecçãoGeral de Impostos que
vão diminuir a factura
fiscal dos seis munícipes
em 2010, mais três do
que em 2009, e mais 22
do que em 2008. Entre
as câmaras que devolvem o IRS aos munícipes
estão algumas do distrito da Guarda, nomeadamente Manteigas, Almeida e Figueira de Castelo
Rodrigo.
Manteigas devolve
5%, tal como acontece
noutros municípios do
País, como Albufeira,
Alcoutim, Belmonte,
Gavião, Lourinhã, Melgaço, Mirandela, Oleiros, Ponte de Lima e Vieira do Minho. Quatro
por cento do IRS são devolvidos em Óbidos, enquanto Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo procedem à devolução aos moradores de
3%. O mesmo se verifica em Armamar, Fun-

dão, Nazaré, Penedono,
Resende e Vila Flor.
Apenas 2,5% serão
restituídos em Fronteira, Góis, Miranda do
Douro, Mortágua, Penacova, Penalva do Castelo, Trofa, Vila de Rei,
Vila Nova de Cerveira e
Vinhais. Arcos de Valdevez, Caldas da Rainha,
Cinfães, Cuba, Elvas,
Fafe, Lagos, Loulé, Mealhada, Nelas, Paredes de
Coura, Ponte da Barca
fazem a devolução de
dois por cento e Odemira de 1,5%. Menos ainda
é entregue em Alcácer
do Sal, Alcanena, Almeirim, Campo Maior, Cartaxo, Constância, Grândola, Leiria, Mangualde,
Marinha Grande, Peniche, Ponta Delgada, S.
João da Pesqueira, Sintra, Torres Novas e Torres Vedras, enquanto
em Abrantes, Aveiro, Caminha, Oeiras, Sines,
Vila Nova da Barquinha
e Vizela será apenas 0,5
por cento.
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Almeida, Manteigas e Figueira

Autarquias devolvem
IRS aos moradores
Pág. 03
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quartel-do-bombeiros-j-da-autarquia.html

Foi assinado este Sábado (9 Jan) o contrato para aquisição do antigo edifício da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. O contrato assinado pelos presidentes da
Câmara (João Azevedo) e Bombeiros (João Soares), veio permitir desafogar financeiramente a
Associação Humanitária. João Soares no discurso disse que muito embora lhe custe "perder" parte da
história da instituição foi inevitável a venda do imóvel, no entanto está confiante de que o imóvel vai
continuar a servir a causa pública. Já o Autarca Mangualdense, João Azevedo, destacou a boa relação
que a Autarquia tem com as várias instituições de Mangualde, e que sinal disso foi a resolução de um
problema em tempo recorde, com era este da venda do antigo edifício da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde.

O Edil Mangualdense, continua por revelar qual o destino do imóvel agora comprado, apenas dizendo
que foi um negócio para ambas as partes, e que o antigo edifício dos bombeiros vai continuar a servir
os Mangualdenses, num negócio muito rentável a curto, médio e longo prazo para a autarquia
Mangualdense. "É o primeiro dos muitos negócios para bem de Mangualde e dos Mangualdenses, e vai
marcar uma nova era de politicas no concelho", concluiu o Autarca.

Nesta cerimónia, foi também protocolado a criação de uma Equipa de Intervenção Permantente (IEP).
A futura EIP visa assegurar, em permanência, o socorro à população do município de Mangualde,
designadamente nos seguintes casos: combate a incêndios; socorro às populações em caso de
incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes; socorro
a náufragos; socorro complementar, em segunda intervenção, desencarceramento ou apoio a
sinistrados no âmbito da urgência pré -hospitalar, não podendo substituir-se aos acordos com a
autoridade nacional de emergência médica; minimização de riscos em situações de previsão ou
ocorrência de acidente grave; colaboração em outras actividades de protecção civil, no âmbito do
exercício das funções específicas que são cometidas aos corpos de bombeiros.A Equipa de Intervenção
Permanente é composta por cinco elementos: chefe de equipa, recrutado na estrutura de comando, de
entre oficiais bombeiros ou de entre chefias existentes no quadro activo do corpo de bombeiros;
quatro bombeiros, devendo dois deles possuir carta de condução que o habilite a conduzir veículos
pesados.
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Medida para ajudar populações

Nove municípios prescindem
de percentagem de IRS

O município de Mortágua prescinde de 50 por cento do IRS em favor dos munícipes

Ajudar os munícipes em
tempo de crise levou
nove Câmaras do distrito
de Viseu a prescindir
de uma percentagem
do Imposto sobre
o Rendimento de Pessoas
Singulares (IRS).
Há, no entanto, quem
aponte que o Governo
devia dar também
o mesmo exemplo
SEIA DE MATOS

O presidente da Câmara de
Mortágua, Afonso Abrantes, referiu ontem ao nosso Jornal que "a
autarquia decidiu prescindir de
2,5 por cento do IRS, que significa
50 por cento da receita, em favor
dos munícipes", mas avisou que
"a medida não pode ser vista separadamente de outras tomadas
pelo município".
Embora em diferentes percentagens, as nove Câmaras do
distrito que prescindiram do
IRS foram, além de Mortágua,
Armamar Resende, e Penedono,
em 3 por cento, Penalva do Castelo (2,5 por cento), Cinfães e Nelas (2 por cento) e Mangualde e
S. João da Pesqueira (1 por cen-

to). Como medidas de ajuda para atenuar a crise que atinge os
mortaguenses, Afonso Abrantes enumerou "a não alteração
das taxas municipais, pelo segundo ano consecutivo, assim
como das rendas das habitações sociais", pelo mesmo período
de tempo.
O autarca acentuou que
quem paga IRS são os trabalhadores, casais jovens que têm
créditos à habitação, que possuem filhos em idade escolar",
ou seja, "aquelas pessoas com
maiores encargos".
A concluir, Afonso Abrantes
frisou que "este é um sinal de
apoio e de solidariedade que a Câmara de Mortágua dá aos seus
munícipes", realçando que "tal só
é possível devido a uma gestão
equilibrada do município, preferindo atrasar um ou outro investimento não prioritário".
Governo devia ajudar
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, avançou que a decisão do município abrir mão de 1 por cento
IRS em favor dos mangualdenses coube ao anterior executivo

camarário, "num sinal aos cidadãos do concelho de que a autarquia se preocupa com eles".
O edil referiu, contudo, que
"a política de defesa dos munícipes vai ainda mais longe, com
os novos investimentos que serão anunciados na próxima semana". E adiantou: "Trata-se de
uma empresa-âncora que vai
apresentar novas dinâmicas comerciais e industriais e que irá
criar riqueza para o concelho e
para o distrito." Embora questionado sobre a matéria, não
disse mais nada.
Em representação da Câmara
de Nelas, que prescinde de 2 por
cento do IRS em favor dos seus
munícipes, falou Osvaldo Seixas, vereador da área Financeira
da autarquia, referiu que "a medida foi maduramente pensada
e que a mais-valia que oferece
ao município é superior ao impacto que tem nas receitas".
Acrescentou "ser pena que o
Governo não siga o exemplo
do esforço que está a ser feito
pelas autarquias, fazendo recair
sobre elas a redução da carga
fiscal sobre os portugueses".

Segundo Fernando Ruas

Medida é "total falhanço"
Fernando Ruas, presidente da
Câmara de Viseu e da Associação Nacional de Municípios
(ANMP) considera que a devolução aos contribuintes de parte
do IRS é uma medida que não
passa se um "total falhanço".
O autarca destacou o esforço
das autarquias, embora admita
que isso não é suficiente para

promover a atractividade. "O
Governo - que fica com a quase
totalidade do imposto - não é
capaz de fazer discriminação
positiva e diz aos municípios:
vocês, que ficam só com 5%,
isentem os vossos munícipes
desta parte, se assim o entenderem", frisou.
Fernando Ruas explicou ain-

da que quem devolveu o IRS foram os municípios pequenos,
"no sentido de ver se fixavam
pessoas". "Mas ninguém opta
por se fixar num concelho apenas por aquilo que lhe é oferecido em termos de redução do
IRS, que, na maioria dos casos,
nem sequer são os 5% que a lei
permite", sustentou.
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Em resultado da crise

Nove câmaras
do distrito
cobram menos
IRS à população
Pág. 2
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Cerimónia protocolar com a Associação Humanitária dos B.V. Mangualde
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Cerimónia protocolar com a Associação Humanitária dos B.V. Mangualde

No próximo dia 9 de Janeiro, sábado, pelas 10h30, no Salão Nobre da Câmara,

realizar-se-á a cerimónia protocolar de assinatura do contrato para aquisição do antigo edifício da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e assinatura do protocolo para a
constituição da EIP ? Equipa de Intervenção Permanente.

Para assinatura deste dois documentos estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, João Soares.

A futura EIP visa assegurar, em permanência, o socorro à população do município de Mangualde,
designadamente nos seguintes casos: combate a incêndios; socorro às populações em caso de
incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes; socorro
a náufragos; socorro complementar, em segunda intervenção, desencarceramento ou apoio a
sinistrados no âmbito da urgência pré-hospitalar, não podendo substituir-se aos acordos com a
autoridade nacional de emergência médica; minimização de riscos em situações de previsão ou
ocorrência de acidente grave; colaboração em outras actividades de protecção civil, no âmbito do
exercício das funções específicas que são cometidas aos corpos de bombeiros.

A Equipa de Intervenção Permanente é composta por cinco elementos: chefe de equipa, recrutado na
estrutura de comando, de entre oficiais bombeiros ou de entre chefias existentes no quadro activo do
corpo de bombeiros; quatro bombeiros, devendo dois deles possuir carta de condução que o habilite a
conduzir veículos pesados.
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Basquetebol

Evento de minibasquete na cidade

Memorial Mário Lemos regressa a Mangualde

O minibasquetebol está de regresso a Mangualde

A décima edição do Memorial Mário Lemos, em minibasquetebol, realiza-se já nos próximos dias 16 e 17 em Mangualde. Os amantes da modalidade,
muito popular entre os mais novos, vão poder assim usufruir
de actividades ligadas a este
desporto durante aquele fim-de-semana.
O evento começa pelas
09h15 de sábado e a cerimónia
de abertura, marcada para o
Largo Dr. Couto, decorrerá a
partir das 14h30.
A organização é da Câmara
Municipal de Mangualde, da
Federação Portuguesa de
Basquetebol e pelo Comité
Nacional de Minibasket. A

entrada para as diferentes actividades é gratuita.
Programa
16 DE JANEIRO
09h15: Minibasquete - Piscina do Pavilhão
Municipal
14h30: Cerimónia de Abertura - Largo Dr. Couto
15h00: Jogo do Queijinho - Interacção na Cidade
16h00: Minibasquete - Pavilhão Municipal
21h00: Pequena Gala - Auditório da
Biblioteca Municipal
17 DE JANEIRO
09h15: Torneio Minibasquete Pavilhão Municipal
12h00: Cerimónia de Encerramento Pavilhão Municipal
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Mangualde recebe 16.º
edição do Hardmetalfest

Os Amputated, do Reino Unido, vão estar em Mangualde

A aldeia de Santo André,
em Mangualde, vai ser
palco de mais um festival
de Hard Metal. No dia 16,
bandas nacionais e
internacionais vão estar no
Centro Cultural
Mangualde recebe pela 16.ª
vez o Hardmetalfest. Este é um
dos festivais com o maior

número de edições em Portugal
e recebe mais de uma dezena de
bandas de “peso”. Um evento
dos mais importantes festivais
de heavy metal do interior do
país.
O encontro dos amantes deste género musical é organizado
pela Câmara Municipal de
Mangualde e pela empresa
Rocha Produções e está agenda-

do para o dia 16 no Centro Cultural Santo André.
As portas abrem pelas
14h30m, estando o início previsto para as 15h00. O preço dos
bilhetes varia entre os 13, para
quem comprar os ingressos
antecipadamente, e os 15 euros,
para quem os adquirir no próprio dia.
Este que é o festival com mai-

or número de edições em Portugal vai receber 13 bandas de
peso internacional como os
Amputated (Reino Unido), No
Turning Back (Holanda), Desecration (Reino Unido), Contradiction (Alemanha), Simbiose,
Decayed, Pitch Black, Angriff,
The Godiva, Decrepidemic,
VS777, Hacksaw e Steal Your
Crown.

Página 42

Diário de Viseu
A43

ID: 28257496

06-01-2010

Tiragem: 2389

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,52 x 22,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Garante presidente da Câmara de Mangualde

Aquisição do prédio dos bombeiros
é excelente negócio para o município
A Câmara Municipal
assina depois de amanhã,
o contrato de aquisição
do antigo edifício da
Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde (AHBVM)
e o protocolo para
a constituição
da Equipa de Intervenção
Permanente (EIP)
SEIA DE MATOS

"A compra do antigo edifício
da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde (AHBVM) é um
excelente negócio para o município e para a AHBVM", garantiu ontem ao nosso Jornal João
Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde.
O autarca sublinhou estar-se
perante "um edifício importante para a cidade, cuja reabilitação vai dar uma nova centralidade ao espaço onde se encontra implantado", dando "mais
força" à urbe, dotando-a de "uma nova centralidade".
João Azevedo fez questão de
esclarecer de que a transacção,
que vai custar ao município
349 mil euros, "só foi possível
graças à determinação do actual
executivo camarário e do bom
entendimento que tem com todas as instituições do concelho", o que "não acontecia com
o anterior", acrescentou.
Exemplificou que a acção
"marca uma mudança de paradigma, pois se no passado não
havia coragem para fazer investimentos, agora é diferente". E
apontou: "Antes, não havia
nem sensibilidade, nem determinação e capacidade negocial
para isso!"

Antigo quartel dos bombeiros dará outra centralidade à cidade

O presidente da autarquia
mangualdense referiu ainda,
sobre a matéria: "Concretizámos em dois meses o que não
foi feito em anos pelo anterior
executivo camarário".
Câmara Municipal está
a apostar nas pessoas
Quanto à constituição da Equipa de Intervenção Permanente (EIP), João Azevedo sublinhou que "Mangualde era, infelizmente, dos poucos concelhos do distrito que não tinha
um protocolo nesse âmbito,
assinado entre a autarquia, a
tutela (Ministério da Administração Interna) e os Bombeiros
Voluntários de Mangualde.
"É uma promessa feita por
mim na campanha eleitoral e
que é concretizada igualmente
em dois meses". Acentuou que
"a EIP vai ter todas as condições
para exercer de forma profissional as competências que lhe
são atribuídas".

Como exemplo, realçou que
a EIP visa assegurar, em permanência, o socorro à população
do município de Mangualde,
designadamente nos casos de
combate a incêndios; socorro às
populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos,
abalroamentos e em todos os
acidentes ou catástrofes; socorro a náufragos; socorro complementar, em segunda intervenção, desencarceramento ou
apoio a sinistrados no âmbito
da urgência pré-hospitalar.
Tal como acontece noutros
concelhos, a Equipa de Intervenção Permanente é composta por cinco elementos: chefe
de equipa, recrutado na estrutura de comando, de entre oficiais bombeiros ou de entre chefias existentes no quadro activo
do corpo de bombeiros; quatro
bombeiros, devendo dois deles
possuir carta de condução que
o habilite a conduzir veículos
pesados.
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Isaura Figueiredo mostra trabalhos na biblioteca municipal

Exposição de pintura inicia plano
de actividades culturais da autarquia
Uma exposição de pintura
de Isaura Figueiredo, cuja inauguração decorre hoje, pelas
17h00, marca o início de actividades culturais da Câmara
Municipal de Mangualde para
2010.
A mostra, patente na sala de
exposição da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre
Alves, onde a pintora mangualdense expõe pela primeira vez,

a título individual, é uma
retrospectiva das suas obras,
que se inserem numa linha pictórica contemporânea que
recupera temáticas do surrealismo e de naturalismo.
A exposição pode ser apreciada às segundas-feiras das
14h00 às 18h00, de terça a
sexta-feira das 9h30 às 18h00 e
aos sábados das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00.
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O festival com maior número de edições em Portugal vai receber 13 bandas de peso internacional

O encontro dos amantes do hardmetal, organizado pela Câmara Municipal de Mangualde e pela
empresa Rocha Produções, está agendado para o dia 16 de Janeiro no Centro Cultural Santo André.

Este que é o festival com maior número de edições em Portugal vai receber 13 bandas de peso
internacional como os Amputated (Reino Unido), No Turning Back (Holanda), Desecration (Reino
Unido), Contradiction (Alemanha), Simbiose, Decayed, Pitch Black, Angriff, The Godiva, Decrepidemic,
VS777, Hacksaw e Steal Your Crown.

As portas do Hardmetalfest abrem pelas 14h30, estando o início previsto para as 15h00. Para quem
adquirir o bilhete antecipadamente este custa 13,00 ?, para quem optar por adquirir no próprio dia
este custará 15,00?.

Bilhetes à venda: Carbono (Lisboa e Amadora), Cave Discos (Lisboa), Xaranga (Lisboa), Piranha
(Porto), Louie Louie (Porto e Braga), Bar da Academia (Viseu) e Bar Ground Zero (Viseu).

Mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest
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04-01-2010

"A Minha Rua"

Os habitantes de Mangualde vão começar a ter um papel activo na resolução dos problemas da sua
rua. Comentários de João Gonçalves, Presidente da CM de Mangualde.
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Assinatura de protocolo

Bombeiros Voluntários constituem
equipa de intervenção permanente
A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde procede, no próximo dia 9, à assinatura do protocolo com a autarquia local para
a constituição da EIP - Equipa
de Intervenção Permanente.
A EIP será composta por
cinco elementos: chefe de equipa, recrutado na estrutura de
comando, de entre oficiais
bombeiros ou de entre chefias
existentes no quadro activo do

corpo de bombeiros; quatro
bombeiros, devendo dois deles
possuir carta de condução que
o habilite a conduzir veículos
pesados.
A equipa visa assegurar, em
permanência, o socorro à população do município de
Mangualde, designadamente
nos casos de combate a incêndios, socorro às populações
em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroa-

mentos e em todos os acidentes ou catástrofes.
Na mesma cerimónia também será assinado o contrato
para aquisição do antigo quartel
dos bombeiros. Para assinatura
de ambos os documentos estarão presentes o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, João Soares.
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Mangualde

Biblioteca recebe
exposição de pintura

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Pelouro da
Cultura, vai iniciar o Plano de
Actividades para a Cultura para
o ano 2010 com uma exposição
de pintura de Isaura Figueiredo.
A inauguração está prevista
para o dia 6 deste mês, na Sala
de Exposições da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, pelas 17h00, e contará com
a presença da autora Isaura
Figueiredo, e do vereador da
Cultura, João Fernando de Albuquerque Lopes.

A mostra estará patente às
segundas-feiras das 14h00 às
18h00, de terça a sexta-feira das
9h30 às 18h00 e aos sábados
das 10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.
Trata-se de uma retrospectiva
das obras da pintora mangualdense Isaura Figueiredo, que
expõe naquele local pela primeira vez numa exposição individual. A autora insere-se numa
linha pictórica contemporânea
que recupera temáticas do surrealismo e de naturalismo.
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OLIVEIRA DO HOSPITAL Maças regionais das Beiras são um sucesso

Campos recupera variedade
de maçãs em extinção
António Campos é actualmente o maior produtor nacional da maçã Bravo de Esmolfe e único produtor mundial da variedade Malápio Fino, Malápio da Serra e
Pêro Pipo, espécies que estavam a desaparecer.
DB-P.L.

◗ Paulo Leitão

A

ntónio Campos, um dos fundadores do PS, militante número 3 do partido, está a recuperar espécie de
maçãs beirãs que estavam em extinção. O ex-secretário de estado, deputado e eurodeputado tem diversos terrenos no concelho de Oliveira do Hospital e vende as maçãs
através da Cooperativa Agrícola de Mangualde, estando quase em exclusividade nos hipermercados Continente. Recentemente o presidente da câmara de Mangualde pediu mesmo ao ex-político para ser “o embaixador da maçã” daquele
concelho do distrito de Viseu.
Campos é actualmente o maior produtor nacional da maçã Bravo de Esmolfe e único produtor mundial da variedade
Malápio Fino e Malápio da Serra, espécies que estavam em
extinção e foram por si recuperadas. É também o único produtor de Pêro Pipo. “Lancei-a recentemente no mercado, porque é uma maçã agridoce que se distinguiu nas provas cegas”,
revela ao DIÁRIO AS BEIRAS. “Das 17 variedades em extinção que testámos acabamos por pegar em três com grande
êxito para o mercado”, esclarece e acrescenta: “a aceitação
no mercado tem sido fantástica”.
O “mais difícil foi escolher material vegetativo e multiplicá-lo”. Começou “sem ter material genético”, mas hoje em dia
“já tenho milhares e posso fornecer a outros associados da
cooperativa que este ano já vão produzir estas variedades”.
Lembra ainda que a maçã é dos frutos “mais consumidos no
mundo”, com uma média de consumo de 65 milhões de toneladas, “um fruto que tem uma vantagem, visto que se conserva muito bem durante um período de seis meses”.
Adiantando que “a nossa região pode desenvolver uma riqueza especifica, ligada a variedades que eram daqui e que tinham sido abandonadas”.
No seu entender o “grande erro neste país foi nas décadas
1950 e 60 ter abandonado o seu património genético, e ter importado tudo o que havia de melhor no estrangeiro, mas aban-

ANTÓNIO CAMPOS “abraçou” a paixão pela produção de maçãs

donou todas as espécies que eram do melhor que existiam
cá”.
Portugal importa cerca de 40 por cento das maçãs que consume e “devia estar a exportar, visto que temos muito boas
condições para a sua produção”.
Na opinião de Campos “precisamos de fazer uma revolução com as maçãs, como está a ser feita com o azeite”. “Actualmente também importamos 50 por cento do azeite que
consumimos, mas daqui a cinco anos seremos já exportadores”, sublinha. O produtor revela que a Cooperativa Agrícola de Mangualde, da qual é presidente do conselho fiscal,
tem um projecto para a “plantação de 200 novos hectares de
fruta até 2012”.
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VISEU CINFÃES E MANGUALDE Candidaturas aprovadas

Municípios aderem
ao “Fruta nas Escolas”
As câmaras municipais de Cinfães e Mangualde viram recentemente aprovadas candidaturas ao projecto da Comissão Europeia “Fruta para as Escolas”.

I

nstituído no âmbito da União Europeia,
o Regime da Fruta Escolar (RFE) consiste na distribuição de uma peça de fruta,
pelo menos duas vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas
públicas. O objectivo é, de acordo com os promotores, desenvolver hábitos de consumo
de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens e para a redução dos
custos de saúde associados a regimes alimentares menos saudáveis.
As necessidades e produtos a disponibilizar serão avaliados anualmente. Já neste
ano lectivo serão distribuídas maçãs, pêras,
clementinas, tangerinas, bananas, cenouras
e tomates pelas crianças das escolas do concelho de Cinfães.
Criar bons hábitos
Para além da distribuição de fruta, as
crianças vão também ter a possibilidade
de visitar pomares e centrais frutícolas.
O projecto comunitário prevê ainda que
cada criança tenha acesso a sementes de
árvores de fruto para a realização de expe-

riências ao nível escolar.
Também no concelho de Mangualde serão quase um milhar as crianças de beneficiarão este ano do regime de fruta escolar,
depois da candidatura local ter igualmente
sido aprovada e financiada em seis mil euros pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). A acção vai decorrer durante as próximas 20 semanas.
A portaria n.º 1242/2009 institui o Regime de Fruta Escolar, estabelecendo as regras
nacionais complementares do regime de ajuda para a distribuição de frutas e produtos
hortícolas frescos ou transformados e produtos derivados, destinados às crianças dos
diversos estabelecimentos de ensino público.
O projecto de fornecimento de fruta e sensibilização dos mais novos para criarem bons
hábitos alimentares vai alargar-se a todas
as regiões do distrito e do país. O desenvolvimento e a sensibilização infantil para o sector frutícola nacional são também outras metas que poderão ser atingidas com o projecto da Comunidade Europeia que agora começa a ser posto em prática no distrito.
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RETROSPECTIVA

2009, ano de eleições
2009 chegou ao fim. É tempo de balanço e o Diário de Viseu dá-lhe a conhecer, nas próximas páginas, alguns dos assuntos que
marcaram a actualidade no distrito nos últimos 12 meses.
O ano começou com a apreensão de muitas famílias face ao
anunciado aumento do desemprego. O encerramento de fábricas e o despedimento de pessoal marcaram, de resto, os primeiros meses do ano. Em Mangualde, por exemplo, só se suspirou
de alívio quando foi anunciada a produção de um novo modelo na fábrica da Citroen.
As três eleições - Europeias, Legislativas e Autárquicas - foram
os temas quentes do ano. À semelhança dos anteriores actos
eleitorais, o PSD continuou a levar vantagem no distrito, embora nas Autárquicas tenha perdido algumas Câmaras para a oposição. Fernando Ruas conseguiu a vitória, por maioria, para o seu
último mandato à frente da autarquia viseense, enquanto que
em Mangualde, por exemplo, o socialista João Azevedo retirou a
autarquia a Soares Marques.
2009 foi também o ano no qual várias instituições culturais
da região assinalaram aniversários simbólicos. O Teatro Viriato
conta com 10 anos de programação, o Cine Clube chegou aos
50 anos e a ACERT mantém-se activa há 30 anos.
No plano judicial, dois casos estiveram em destaque: o julgamento do presidente da Câmara de Viseu, no famigerado "caso
das pedradas", e a condenação do empresário do vinho em Tondela. Começou também a ser julgado o caso da agente imobiliária encontrada morta e ainda a mulher que "encomendou" o
homicídio do marido.
Já perto do final do ano, a população ficou chocada com o crime macabro que envolveu a morte de uma jovem estudante de
Viseu, encontrada na Barragem de Fagilde.
A Igreja também teve papel interventivo, numa altura em
que se fala em "crise de valores". O bispo de Viseu mostrou-se
contra os casamentos homossexuais, acusou o Estado de tratar
de forma desigual os portugueses e anunciou que em casos
extremos, o uso do preservativo deve ser defendido.
No plano desportivo, destaque para as subidas à 2.ª Divisão
de Académico de Viseu e Tondela.

01
Janeiro

22A Polícia Judiciária de Coim-

comando do Académico
de Viseu, substituindo José
Miguel Borges.

bra investiga um caso insólito ocorrido em Mangualde,
em que dois agentes da PSP
afirmaram ter sido vítimas
de "carjacking".

9 O primeiro mês do ano che-

28Duo suspeito de assaltos a

ga com frio e, com ele, a
neve. Facto habitual nas regiões mais altas do distrito,
mas no ano que hoje termina, a cidade de Viseu também foi brindada pela neve
e pela primeira vez, depois
de muitos anos, foi possível voltar a ver as ruas "vestidas" de branco. Um "nevão como já não se via há
algum tempo", recordaram
os viseenses.

bombas de gasolina em
Mangualde e Nelas. Dias
depois, o grupo é apanhado
pelas autoridades.

7 Luís Almeida regressa ao

30 Chegam as más notícias para

Neve cobriu de branco Viseu no primeiro mês do ano

9 Agência bancária em Vou-

10 Misericórdia e Câmara de

15 O Rossio, em Viseu, começa

zela é assaltada e funcionário é ameaçado com arma
de fogo.

Viseu anunciaram o início
da entrega das refeições
sociais.

a ser alvo de uma enorme
requalificação.

A construção da Escola de Ranhados volta à estaca zero,
uma "novela" que ainda não
terminou com o virar do ano.

14 Deputados do PSD exigem

16 Um estudante é esfaqueado

demissão da directora do
Centro de Emprego de Lamego por suspeita de fraude

à porta da Escola Secundária Emídio Navarro. O agressor ficou com termo de
identidade e residência.

muitos trabalhadores. Os
efeitos da crise anunciada
em 2008 trazem a apreensão
junto de centenas de famílias
que se viram perante o desemprego. As grandes empresas, como por exemplo a
Citroen, em Mangualde, e a
Borgstena, em Nelas, anunciaram o despedimento de
pessoal. Em Mangualde, a incerteza quanto ao futuro aumenta com o anúncio de
um possível encerramento
da fábrica, que dá trabalho a
uma grande parte da população do concelho.

Tem início uma intervenção de grande envergadura no Rossio

Página 53

Diário de Viseu
ID: 28198953

31-12-2009 | Destaques do Ano

Tiragem: 2389

Pág: III

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Anual

Área: 24,80 x 26,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 8

RETROSPECTIVA

02
Fevereiro

2 A Câmara Municipal de

Viseu é a primeira do país a
concretizar a colocação de
guias para invisuais.
6 Em Sátão, uma mulher é

sequestrada e ameaçada
com arma de fogo. Os ladrões roubaram o dinheiro
e cartões de crédito.
Em Viseu, é denunciada a
história de uma mulher
que seduzia os homens
pela internet, marcava
depois um encontro com
eles e drogava-os, deixando-os sem nada. As vítimas eram normalmente
encontradas sem memória.

D. Ximenes Belo no Seminário Maior de Viseu

7 D. Ximenes Belo recebe em

13 Movimento pelo Centro

Viseu prémio Direitos do
Homem entregue pela
Fundação Mariana Seixas.

Histórico de Viseu avisa que
a "colocação pela Loja do
Cidadão" na zona histórica
"não vai parar".

9 Ex-trabalhadores da ENU

marcham pelos seus direitos, numa caminhada entre
Urgeiriça (Nelas) e Cunha
Baixa (Mangualde)

19 Abre em Viseu a maior

10 Sócrates vem a Viseu e fala

22 Viseenses viajam de para-

de regionalização.

Pousada de Portugal, uma
obra que requalificou o antigo hospital.

motor de Viseu ao Algarve.

03

Citroen anunciou que fábrica em Mangualde não é para encerrar

Março

4 - Em Nelas, um homem de 28

anos é detido por abusar de
criança de oito anos.
Cáritas de Viseu cria gabinete de crise.
5 Tribunal da Relação de

18 Família desesperada com

desaparecimento de jovem
de 15 anos, que acaba por
ser encontrada em casa do
namorado.
19 O socialista Miguel Ginestal

anuncia a candidatura à Câmara Municipal de Viseu.
24 Anunciada a repetição de

eleições no Instituto Politécnico de Viseu.
26 João Cotta é reeleito presi-

dente da AIRV.

27Detidos incendiários em Re-

sende .
30 Polémica à volta das palavras

do bispo de Viseu sobre o
uso do preservativo. D. Ilídio
Leandro, em artigo publicado no Diário de Viseu, defende o uso do preservativo
como "obrigação moral de se
prevenir e não provocar a
doença na outra pessoa".
Fernando Ruas é nomeado
primeiro presidente do Foral CPLP.

Coimbra indefere pedido de
nulidade de provas no caso
das "pedradas" que envolve
Fernando Ruas.
6 Citroen nega fecho de fábri-

ca em Mangualde.
7 Começa julgamento de mu-

lher que encomendou homicídio do marido em Tondelinha.
13 Filho esfaqueia a mãe em

Oliveira de Frades. A vítima
é encontrada com uma tesoura na barriga.
14 Manuela Ferreira Leite fala
Ex-trabalhadores da ENU realizam marcha de protesto

de segurança em Viseu.
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homicídio de marido em
Tondelinha é condenada a
19 anos de prisão.
Começa julgamento de
Fernando Ruas por causa do
caso das "pedradas".
19 Câmara de Viseu entrega,

17 anos depois, o Viriato de
Ouro, ao ex-presidente Engrácia Carrilho.
20 Infantis do Académico de

05

Carlos Lopes marchou com alunos da Escola de Torredeita

Maio

04
Abril

1 Operação da ASAE resulta na

13 Em Castro Daire, é desmante-

apreensão de dois mil artigos
contrafeitos na feira de Viseu.

lada uma "fábrica artesanal"
de plantação de cannabis na
cave de uma café.

7 Um jovem de 19 anos sequ-

estra a mãe e quando as autoridades chegam, tenta
fugir pelo telhado, acabando por ser capturado.

21 Alunos da Escola Profis-

no IP3, quando regressava
da Queima de Coimbra.

sional de Torredeita fazem
marcha contra a violência e
convidam o ex-atleta olímpico Carlos Lopes.

13 É conhecida a sentença de

22 Conhecido caso de pastor

em Sernancelhe que foi "escravizado" e espancado durante 20 anos.

aos campeonatos nacionais.
PS apresenta candidatos às
eleições autárquicas.

ex-director da DREC, Vicente Figueiredo, que foi
condenado a prisão, com
pena suspensa, por crimes
de abuso de poder e falsificação de documentos.

5 Citroen cumpre primeiro dia

14 Mulher que "encomendou"

4 Mangualde garante a subida

ASAE realiza mega operação na feira semanal de Viseu

de paragem de produção.

Viseu sagram-se campeões.

8 Jovem de Mortágua morre

27 Paulo Portas passa pela feira

semanal de Viseu durante
campanha para as Eleições
Legislativas.

20 Fórum sobre pobreza em

Viseu dá a conhecer "flagelo
terrível que envergonha a
sociedade".
23 Penalva do Castelo recebe

um exercício militar com
cerca de 300 militares que
enfrentam um cenário de
guerra fictício.
O Lusitano está de luto com
a morte do presidente Sílvio
Santos Guedes.
24 Ferreira Leite está de novo

em Viseu para o Fórum Portugal de Verdade.
28 Autoridades de saúde anun-

ciam que comer carne de
porco não envolve risco por
causa da gripe A. Viseenses
preocupados com vírus compram máscaras de protecção.

Fernando Ruas começou a ser julgado no Tribunal de Viseu no famigerado “caso das pedradas”
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RETROSPECTIVA

06
Junho

1 Vital Moreira e Sócrates em

Viseu em campanha para as
Eleições Europeias.
2 Anunciado novo modelo que

garante o futuro da fábrica
Citroen em Mangualde.
3 Os ânimos ficam exaltados

quando uma manifestação
de agricultores em Viseu é
barrada pela polícia.
4 A equipa de andebol de Ton-

dela festeja subida à 2.ª Nacional.
8 Conhecidos os resultados

das Eleições Europeias. PSD
ganha no distrito de Viseu.
O Académico de Viseu sobe à
2.º Divisão de futebol. O
mesmo acontece com o
Tondela.

Ânimos exaltados entre agricultores e polícia numa manifestação

9 Homem detido em Viseu

por suspeita de assaltos a
bancos de forma violenta.
12 Allan Shariff é acusado de

28 crimes de burla, extorsão
e branqueamento de capitais. Um dos criminosos
mais procurados nos EUA
tinha sido detido em Viseu
em 2008.
15 Gumirães, em basquetebol,

conquista, Taça Nacional.
19 Anunciada a construção da

ecopista do Dão, desde Figueiró (Viseu) até ao concelho de Santa Comba Dão.
Um projecto com um inves-

timento de cinco milhões
de euros.
17 Visabeira é alvo de buscas

pela Inspecção Tributária.
22 Polícia Judiciária detém em

Mangualde violador de menina de 13 anos.
24 Comerciantes queixam-se

da falta de policiamento
nocturno no centro histórico, depois de loja ter sido
assaltada.
25 Jovem é violada por duo na

Mata do Fontelo. Utilizadores queixam-se da falta de segurança neste espaço..

07

Fernando Ruas apresentou candidatura à Câmara de Viseu

Julho

13 Um homem que assassinou

a tiro de caçadeira a ex-mulher e o companheiro, em
Nelas, é condenado a 25
anos de prisão.

Viseu e promete o "melhor
mandato de sempre".

berta de um feto num caixote do lixo.

27 Equipa do Académico de

29 Ex-comandante dos Bom-

Viseu apresenta-se à cidade
numa cerimónia que decorru no Palácio do Gelo

beiros de Mangualde morre em acidente com tractor.

28 População de Orgens, em

Inaugurada a Casa da Ínsua,
em Penalva do Castelo.

Viseu, chocada com a desco-

14 Ruas condenado a pagar

dois mil euros no "caso das
pedradas".
17 Fernando Sebastião é reelei-

to presidente do Instituto
Politécnico de Viseu.
20 PS e PSD apresentaram os

nomes de candidatos a deputados. José Junqueiro e
José Luís Arnaut foram os
escolhidos para cabeças-de-lista.
Académico de Viseu comemorou subida à 2.ª Divisão em futebol, tal como o Tondela

Fernando Ruas apresenta
candidatura à Câmara de
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15 Anunciada a criação do Ban-

co Alimentar de Viseu.
16 António Pimentel é apresen-

tado como o novo director
do Museu de Grão Vasco.
Congresso Internacional traz
a Viseu 50 estudiosos para
falar sobre Afonso Henriques.
21 Cortejo histórico encerra

em Viseu comemorações
do nascimento de D. Afonso
Henriques.
27 Nas Eleições Legislativas, o

09

PSD venceu no distrito. Sócrates é eleito primeiro-ministro.

Funicular entrou em funcionamento

Setembro

Cavaco Silva presidiu à abertura oficial da Feira de S. Mateus

08
Agosto

6 Descoberta oficina em Viseu

que falsificava automóveis.
Alcídio Faustino substitui como governador civil Acácio
Pinto, que pede exoneração
do cargo por ser candidato do
PS como deputado à Assembleia da República.

12 Autarcas indignados

com a anulação da auto-estrada entre Viseu e
Coimbra.
14 Cavaco Silva vem a Viseu

para inaugurar a Feira de S.
Mateus.

1 Visabeira inaugura uma cre-

che e jardim-de-infância.
8 Incêndio em Castro Daire

obriga à evacuação de várias
famílias.
9 Militares do RI14 partem em

missão para o Afeganistão.

Funicular de Viseu entra em
funcionamento, depois de
várias polémicas à sua volta
por causa da segurança.

10 Bispo de Viseu apela ao voto

29 No rescaldo das Legislativas,

"em consciência" nas Eleições Legislativas e Autárquicas.

PSD de Viseu pede "reflexão
interna" no partido.

14 Centros educativos inaugu-

rados em Santa Comba Dão

30 Agricultor de Nelas acusado

de abusar de menino de 11
anos.

Volta a Portugal em Bicicleta
termina em Viseu com vitória de Nuno Ribeiro.
20 Incêndio em Contenças de

Baixo, Mangualde, mobiliza mais de 300 bombeiros.
É um dos maiores fogos de
Verão no distrito.
25 Martifer de luto com a mor-

te de quatro empregados na
Irlanda do Norte, num acidente de viação.
27 Empresário do vinho de

Tondela condenado a cinco
anos de prisão por fraude na
obtenção de subsídios comunitários.

Cortejo histórico em Viseu evocou D. Afonso Henriques
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10
Outubro

7 Começa em Santa Comba

Dão o julgamento do caso
da Caixa de Crédito Agrícola de Mortágua.
8 Em Resende, uma pedra cai

da encosta e mata condutor
de veículo. Um acidente
provocado pelas fortes chuvas que caíram na região.

14 Detida burlona que trocava

9 Veredaora de Nelas morreu

16 Tribunal decide levar a jul-

em acidente de viação .
11 Fernando Ruas reforça mai-

oria e sai vencedor das Eleições Autárquicas, assumindo o quinto e último mandato à frente da autarquia viseense. O PS perde um vereador. No distrito, o PS duplica o número de câmaras
conquistadas nas anteriores
eleições

Acidente fatal para vereadora de Nelas

lização da Semana Académica.

nas lojas artigos roubados.

gamento familiares e amigos de Allan Shariff.

27Luís Almeida deixa coman-

do do Académico de Viseu.
28 António Borges anunciado

19 João Paulo Rebelo demite-se

da concelhia do PS de Viseu.

como o novo treinador dos
academistas.

23 Praxes em Viseu motivam

29 Selecção nacional feminina

acusações e levam presidente do IPV a intervir. Associação Académica do IPV difunde um comunicado onde suspende praxe até à rea-

disputa jogos em Tondela.
Secretaria de Estado da Administração Local é entregue ao
viseenseJoséJunqueiro.

11

Homicídio macabro de aluna do Instituto Politécnico na Barargem de Fagilde

Novembro

3 Câmara e Associação Co-

mercial promovem Rota do
Rancho para divulgar prato
típico de Viseu.
6 Clientes ocupam agência de

18 Carlos Marta reconduzido

na presidência da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões.
19 Jovem aluna do Instituto Po-

litécnico é encontrada morta
com um saco na cabeça na
Barragem de Fagilde. O namorado é detido por suspeita
do homicídio. Um crime
macabro que abala toda a
comunidade.

20 Miguel Ginestal é nomeado

governador civil de Viseu.
23 Anunciada a prisão preven-

tiva para homicida da jovem encontrada na Barragem de Fagilde.
30 Banco Alimentar de Viseu

anuncia a recolha de 62 toneladas de alimentos na primeira acção levada a cabo
na região.

Castro Daire do BPN para
reivindicar poupanças.
9 Marcha pela Paz passa por

Viseu.
11Críticas à suspensão da pra-

xe marcam cortejo académico.
12 Bispo de Viseu critica Estado

português por tratar população de "forma desigual".
13 Câmara de Viseu aprova or-

çamento de 96 milhões de
euros.
16 População de Repeses indigFernando Ruas comemorou mais uma vitória nas Autárquicas - a quinta e última

nada com "magia negra" no
antigo cemitério.
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País político mudou
muito em 2009

José Sócrates esteve no encerramento do Congresso da ANMP, que decorreu em Viseu

12

Dezembro

3 Acidente em Vouzela deixa

autocarro com 40 alunos suspenso em ravina. Os jovens
saem ilesos do sinistro, mas
não ganham para o susto.
4 Anunciado investimento de

21 milhões para a fábrica da
Citroen em Mangualde.
6 Congresso da ANMP realiza-

16 Começa julgamento do caso

da agente imobiliária viseense esfaqueada em apartamento.
17 Ruas anuncia que ministro

do Ensino Superior afirmou
que Viseu não terá Universidade Pública.
21 Parque Urbano é inaugura-

do em Tondela.
22 Lugar Presente estreia novas

instalações junto ao Teatro
Viriato.
23 Equipa do Nelas preocupa-

se em Viseu e Fernando Ruas
é reeleito para mais um mandato à frente deste órgão.

da com o seu futuro. Está cada vez com menos jogadores e mais dívidas.

14 Descoberto esquema em

24 Num comunicado crítico, o

que homens eram burlados por mulher com promessas de casamento.

bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, repudia os casamentos homossexuais.

40 alunos apanharm um grande susto com acidente de autocarro

Em 2009 os portugueses foram
três vezes às urnas em eleições
europeias, autárquicas e legislativas, estas últimas com resultados
que ditaram o fim da maioria absoluta do PS e o reforço, mas também
a reconfiguração, da oposição.
No ano de todas as eleições, a crise financeira internacional e a crise
económica no país andou nos discursos dos políticos, serviu de mote
à elaboração dos programas e continua a marcar a mensagem política à esquerda e à direita.
Foi a 27 de Setembro que 59 por
cento dos eleitores inscritos se pronunciaram e deram uma nova vitória ao PS de José Sócrates mas desta
vez com maioria relativa, apenas 36
por cento dos votos, um resultado
que se tem traduzido numa grande
crispação entre o Governo e os partidosdaOposição.
Surpresas nas autárquicas
Com uma abstenção ligeiramente superior à das legislativas,
41 por cento, as eleições autárquicas realizadas a 11 de Outubro
mantiveram o PSD com maior
número de presidências de câmara, apesar de ter perdido 20 autarquias face a 2005 e de ter sido ultrapassado pelo PS em número de
votos e mandatos. Faro mudou do
PS para o PSD mas Leiria virou em
sentido oposto, naquelas que

foram algumas das supresas da
noite eleitoral.
Nas eleições locais, a CDU
(PCP/PEV) voltou ao pior resultado
desempre,com28câmaras,perdendo autarquias importantes, como
Beja, ou onde os autarcas saíram do
PCP,comoSineseMarinhaGrande.
CDS-PP e Bloco de Esquerda
mantiveram-se como os partidos
com menos representação autárquica, mantendo o primeiro a
câmara de Ponte de Lima, e o
segundo a autarquia de Salvaterra
de Magos.
Nas primeiras eleições do ano,
para o Parlamento Europeu, os portugueses já tinham dado um sinal
de mudança, mesmo que apenas
36 por cento tenham ido às urnas.
Os eleitores deram a vitória ao
PSD, com 31,7 por cento dos votos,
uma ligeira vantagem sobre o PS,
que, com 26,6 por cento, ficou muito longe dos 44,5 por cento obtidos
em 2004.
O Bloco de Esquerda foi um dos
vencedores, mais do que duplicando a votação de 2004 - de 4,9 por
cento para quase 11 por cento.
Apesar de passarem a quarta força, atrás do BE, os comunistas também subiram, mantendo os dois
eurodeputados, o mesmo número
de deputados eleitos pelo CDS-PP,
que superou por muito as previsões das sondagens.
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2009
em revista
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Mangualde

PDM revisto até
ao final de 2010
 "Pasta" entregue ao vice-presidente da Câmara
A revisão do PDM foi uma
das bandeiras de João Azevedo
na campanha para as Eleições
Autárquicas. O então vereador
socialista acusava o anterior
presidente, Soares Marques, de
nunca ter feito a revisão do
PDM, ao contrário do que
anunciara durante os seus
mandatos sucessivos.
De acordo com João Azevedo, a falta de um novo PDM
resultou no atraso do progresso
de Mangualde, tanto na questão da construção de habitações, como na questão empresarial.
João Azevedo acredita na revisão do PDM até ao final de 2010

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
João Azevedo, espera
concluir a revisão do
Plano Director Municipal
até ao final do próximo
ano. O anúncio foi feito
durante a última
Assembleia Municipal
de 2009, realizada
no início desta semana
BRUNO PEREIRA

João Azevedo, presidente da
autarquia mangualdense, estabeleceu como prazo para a conclusão do processo de revisão
do Plano Director Municipal

(PDM) Dezembro de 2010. O
edil revelou a data na Assembleia Municipal, que reuniu na
passada segunda-feira, quando
foi questionado sobre o assunto
pelo presidente da Junta de
Freguesia de Mesquitela.
O edil anunciou aos deputados que assinou um despacho
no qual nomeou o vice-presidente do município, Joaquim
Patrício, como elemento que
irá acompanhar de perto todas
as etapas que ainda faltam para
que a revisão do PDM seja dada
como concluída. Referiu ainda
que acredita que o problema
esteja resolvido até ao final do
próximo ano.

Fruta nas escolas
Ontem, a autarquia revelou
que o Ministério da Agricultura aprovou a candidatura do
município ao Regime de Fruta
Escolar.
Nesse sentido, Mangualde
irá fornecer e disponibilizar frutas e produtos hortícolas às
escolas do 1º ciclo inscritas e
aos mais de 800 alunos que frequentam essas escolas. São
mais de seis mil euros atribuídos pelo IFAP - Instituto de
Financiamento da Agricultura
e Pescas ao município, que permitem duas disponibilizações
semanais de fruta escolar, para
20 semanas do presente ano
lectivo.
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Mangualde

PDM deverá
ficar revisto
até ao final
de 2010
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