Clipping Mangualde

Junho 2010

Revista de Imprensa
02-07-2010

1. (PT) - Dão TV Online, 29-06-2010, Mangualde - «Eles vêm aí» Mangualde na rota da 3ª invasão francesa

1

2. (PT) - Diário de Viseu, 29-06-2010, Teatro de rua recorda passagem do exército francês por Mangualde

3

3. (PT) - Dão TV Online, 28-06-2010, Mangualde vai ter novo Destacamento da GNR

5

4. (PT) - Diário As Beiras, 26-06-2010, Já ninguém percebe o que quer o PSD

6

5. (PT) - Jornal do Centro, 25-06-2010, Palavras Deles

8

6. (PT) - Diário de Viseu - DV Magazine, 25-06-2010, Adega Cooperativa lançou novo vinho D. Melo

9

7. Rádio Clube Português - Notícias, 24-06-2010, Protesto contra portagens nas scuts

11

8. (PT) - Diário de Viseu, 24-06-2010, S. João assinalado em Nelas com Dia do Município e aniversário dos

12

bombeiros

9. (PT) - Nova Guarda, 23-06-2010, Estágio reuniu perto de uma centena de karatecas

17

10. (PT) - Mangualde Online.pt, 23-06-2010, Presidente da Câmara guiou visita às obras em curso no

18

concelho

11. (PT) - Dão TV Online, 23-06-2010, Mangualde aposta na melhoria das acessibilidades rodoviárias

21

12. (PT) - Diário de Viseu, 23-06-2010, Mangualde acolheu estágio de karate

24

13. (PT) - Diário de Viseu, 23-06-2010, Mangualde aposta na melhoria das acessibilidades rodoviárias

25

14. (PT) - Diário de Viseu.pt, 23-06-2010, Mangualde aposta na melhoria das acessibilidades rodoviárias

27

15. (PT) - Dão TV Online, 22-06-2010, Mangualde recebeu 3º estágio regional de Karaté

30

16. (PT) - Dão TV Online, 22-06-2010, Mangualde - Município promove "Andanças Seniores" - Idade sem

31

Fronteiras para o Convívio

17. (PT) - Diário de Viseu, 22-06-2010, Presidente da Câmara mostra obras no concelho

33

18. (PT) - Diário de Viseu, 21-06-2010, Crianças e jovens com três semanas repletas de actividades

34

19. (PT) - Mangualde Online.pt, 20-06-2010, PSD de Mangualde quer esclarecimentos sobre ajuste directo da

35

Câmara Municipal de Mangualde

20. (PT) - Diário de Viseu, 18-06-2010, PSD de Mangualde e Câmara em guerra por causa de gastos

37

21. (PT) - Notícias de Viseu, 17-06-2010, Mangualde recebe cerca de 400 jovens ciclistas de todo o país

39

22. (PT) - Farol da Nossa Terra.com, 16-06-2010, Visita guiada às obras a decorrer no concelho de

40

Mangualde

23. (PT) - Diário de Viseu, 16-06-2010, Autarcas servidos pelas A25 e A24 prometem estar atentos a estudo

41

24. (PT) - Diário de Viseu, 15-06-2010, Acções de formação vão sensibilizar idosos

43

25. (PT) - Diário de Viseu, 14-06-2010, Viseu e Tondela sem Mundial nas ruas

44

26. (PT) - Diário de Viseu, 14-06-2010, 80 verdadeiras relíquias vão passear pelos concelhos de Viseu e

45

Mangualde

27. (PT) - Diário de Viseu.pt, 14-06-2010, Viseu e Tondela sem Mundial nas ruas

47

28. (PT) - Diário de Viseu.pt, 14-06-2010, 80 verdadeiras relíquias vão passear pelos concelhos de Viseu e

50

Mangualde

29. (PT) - Diário As Beiras, 12-06-2010, Economia portuguesa com energia!

52

30. (PT) - Jornal do Centro, 11-06-2010, Voltar a Mangualde é para mim uma viagem de saudade -

54

Entrevista a Manuela de Azevedo

31. (PT) - Jornal do Centro, 11-06-2010, Curso de sobremesas em Mangualde

55

32. (PT) - Diário de Viseu, 11-06-2010, Mangualde vai receber 400 ciclistas de todo o país

56

33. (PT) - Diário de Viseu, 11-06-2010, Presidente mostra obras

57

34. (PT) - Diário As Beiras, 10-06-2010, Ecrã gigante poderia incentivar absentismo

58

35. (PT) - Jornal da Beira, 10-06-2010, Vai acontecer...

59

36. (PT) - Lusa.pt, 09-06-2010, Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial poderia

60

incentivar absentismo - Ruas

37. (PT) - Notícias de Gouveia, 09-06-2010, "Barragem de Girabolhos vai potenciar o desenvolvimento de

62

toda esta região"

38. (PT) - Notícias de Gouveia, 09-06-2010, Baden-Powell vai ter rotunda em Mangualde

65

39. (PT) - Diário de Notícias Online, 09-06-2010, Ecrã gigante para assistir ao Mundial poderia incentivar

66

absentismo

40. (PT) - Portugalmail Online, 09-06-2010, Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial
poderia incentivar absentismo - Ruas

68

41. (PT) - Portugal Zone.com, 09-06-2010, Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial

70

poderia incentivar absentismo - Ruas

42. (PT) - Dão TV Online, 08-06-2010, Mangualde - Primeira mulher jornalista Portuguesa apresentou último

72

livro em Mangualde

43. (PT) - Diário de Viseu, 08-06-2010, Acções sobre idosos em segurança

74

44. (PT) - Diário de Viseu, 08-06-2010, Mangualde vai cair para os distritais

75

45. (PT) - Diário de Viseu, 08-06-2010, Primeira mulher jornalista apresentou livro em Mangualde

77

46. (PT) - Mangualde Online.pt, 07-06-2010, Mangualde vai cair para os distritais. Decisão evita a bancarrota

78

do Clube.

47. (PT) - Dão TV Online, 07-06-2010, Mangualde - Autarquia e Federação Portuguesa de Ciclismo assinam

80

acordo para encontro nacional

48. (PT) - Jornal do Centro, 04-06-2010, Barragem de Girabolhos arranca em 2011

81

49. (PT) - Rostos.pt, 04-06-2010, Jornalista e escritora, 98 anos Manuela de Azevedo evoca ?Memórias? em

82

Mangualde

50. (PT) - Dão TV Online, 04-06-2010, Mangualde - Autarquia em parceria com o CEARTE promove acção de

83

formação em culinária

51. (PT) - Dão TV Online, 04-06-2010, Mangualde - Inauguração de Rotunda marca aniversário dos

85

escuteiros

52. (PT) - Jornal da Beira, 03-06-2010, Vai acontecer

86

53. (PT) - Jornal da Beira, 03-06-2010, Vai acontecer

87

54. (PT) - Notícias de Viseu, 03-06-2010, Câmara Municipal de Mangualde compra terreno à CP

88

55. (PT) - Notícias de Viseu, 03-06-2010, Manuela de Azevedo apresenta «Memória de uma Mulher de

89

Letras"

56. (PT) - Mangualde Online.pt, 02-06-2010, Centenas de crianças festejaram em Mangualde o seu Dia

90

57. (PT) - Dão TV Online, 01-06-2010, Mangualde comemorou o Dia da Criança

91

58. (PT) - Dão TV Online, 31-05-2010, Mangualde assinalou o Dia Mundial da Energia

92

59. (PT) - Jornal do Centro, 28-05-2010, Bilhete Postal

93

60. (PT) - Revista Antral, 01-03-2010, Agenda

94

A1

Mangualde - «Eles vêm aí» Mangualde na rota da 3ª invasão francesa
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Exposição e sessão performativa de rua assinalam os 200 anos sobre a passagem do exército francês
pelo município

No dia 3 de Julho, sábado, performance de rua "Eles vêm aí", no Sítio das Tasquinhas, às 21h30.
Entretanto já está patente a exposição intitulada "Guerras Peninsulares", no Salão/Museu do
Complexo Paroquial de Mangualde. Entrada livre

Os 200 anos sobre a passagem do exército francês em Mangualde durante a 3ª Invasão Francesa vão
ser assinalados no próximo dia 3 de Julho, sábado, através da sessão performativa de rua "Eles vêm
aí", às 21h30, no Sítio das Tasquinhas. Ainda antes desta apresentação, a Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde protagonizará uma arruada pelo local, às 18h30.

Entretanto já se encontra aberta ao público a exposição "Guerras Peninsulares", que estará patente
até ao dia 30 de Setembro, e é composta por 11 peças, entre elas uniformes (Cavalaria, Infantaria e
Artelharia), uma espingarda, peças de faiança, uma gola de serviço e um sabre, oriundas da Colecção
do Museu Militar de Lisboa. A mostra inclui ainda uma parte documental, onde é possível ficar a
conhecer a história que colocou Mangualde na rota da 3ª Invasão Francesa. A mostra poderá ser
visitada de segunda a sexta-feira das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00 e das 14h00
às 18h00. A entrada é livre.

De acordo com os relatos históricos, quando os franceses chegaram a Mangualde grande parte da
população tinha-se refugiado para os lados de Penalva do Castelo, não sem antes queimarem, no
Rossio, todo o milho que a vila possuía, e esvaziaram as adegas. Também os objectos de valor que
não podiam ser transportados foram escondidos e enterrados. Apesar da vila estar quase deserta,
Página 1

ainda perderam a vida várias pessoas, que na altura, estavam a trabalhar no campo. A Igreja Matriz
foi assaltada, tendo sido roubada a Palma de S. Julião, e a custódia tinha sido escondida num lugar
seguro não tendo sido levada. A busca por mais objectos continuou, com o arrombamento da porta da
Capela da Família Rebelo, hoje pertença da Câmara Municipal, e onde acabaram por cortar uma perna
a um dos anjos que ladeiam o Sacrário, facto que ainda hoje se pode verificar. Aquando da sua
passagem por Mangualde, o marechal Massena pernoitou, na noite de 18 para 19 de Setembro, na
casa de Anadia, tendo sido daqui que rumou para o Buçaco, onde acabaria por ser derrotado na
batalha liderada por Wellington, que dirigia o exército anglo-luso.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Museu Militar de
Lisboa, a GNR, a Câmara Municipal de Viseu, o Arquivo Distrital de Viseu, a Biblioteca Municipal D.
Miguel da Silva, o Complexo/Paroquial de Mangualde, o Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório, a
Escola Secundária Felismina Alcântara e o Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara.

Dia 3 de Julho, Sítio das Tasquinhas:

18h30 - Arruada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde

21h30 - "Eles vêm aí" - Sessão performativa de rua

A exposição Guerras Peninsulares pode ser visitada no seguinte horário:

De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h

Sábados, das 10h às 12h e das 14h às 18h
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No próximo sábado

Teatro de rua recorda passagem
do exército francês por Mangualde
Exposição e sessão
performativa de rua
assinalam os 200 anos
sobre a passagem
do exército francês
pelo município
de Mangualde
Os 200 anos sobre a passagem do exército francês em
Mangualde durante a 3.ª Invasão Francesa vão ser assinalados no próximo dia 3 de Julho,
sábado, através da sessão performativa de rua 'Eles vêm aí',
às 21h30, no Sítio das Tasquinhas. Ainda antes desta apresentação, a Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde protagonizará uma arruada pelo
local, às 18h30.
Entretanto, já se encontra
aberta ao público a exposição
'Guerras Peninsulares', que estará patente até ao dia 30 de Setembro, e é composta por 11
peças, entre elas uniformes (Cavalaria, Infantaria e Artelharia),
uma espingarda, peças de faiança, uma gola de serviço e um sabre, oriundas da Colecção do
Museu Militar de Lisboa. A
mostra inclui ainda uma parte
documental, onde é possível ficar a conhecer a história que
colocou Mangualde na rota da
3.ª Invasão Francesa.
De acordo com os relatos his-

O Sítio das Tasquinhas vai receber um espectáculo de rua evocativo da passagem do exército francês por
Mangualde

tóricos, quando os franceses
chegaram a Mangualde grande
parte da população tinha-se
refugiado para os lados de
Penalva do Castelo, não sem
antes queimarem, no Rossio,
todo o milho que a vila possuía,
e esvaziaram as adegas. Também os objectos de valor que
não podiam ser transportados
foram escondidos e enterrados.
Apesar da vila estar quase
deserta, ainda perderam a vida
várias pessoas, que na altura,
estavam a trabalhar no campo.
A Igreja Matriz foi assaltada,
tendo sido roubada a Palma de
S. Julião. A busca por mais
objectos continuou, com o
arrombamento da porta da

Capela da Família Rebelo, hoje
pertença da Câmara Municipal, e onde acabaram por cortar
uma perna a um dos anjos que
ladeiam o Sacrário, facto que
ainda hoje se pode verificar.
Aquando da sua passagem
por Mangualde, o marechal
Massena pernoitou, na noite de
18 para 19 de Setembro, na casa
de Anadia, rumando daí para o
Buçaco, onde acabaria por ser
derrotado na batalha liderada
por Wellington, que dirigia o
exército anglo-luso.
Esta iniciativa é organizada
pela Câmara de Mangualde em
parceria com o Museu Militar
de Lisboa, a GNR, a Câmara
Municipal de Viseu, o Arquivo

Distrital de Viseu, a Biblioteca
Municipal D. Miguel da Silva, o
Complexo/Paroquial de Mangualde, os Agrupamentos de
Escolas Ana Castro Osório e
Gomes Eanes de Azurara e a Escola Secundária Felismina Alcântara .
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MANGUALDE
EVOCA PASSAGEM
DAS TROPAS
FRANCESAS
3.ª INVASÃO
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Mangualde vai ter novo Destacamento da GNR
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2010-06-28
Assinatura do Protocolo entre a DGIE , Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos, o Município
de Mangualde e a GNR. Dia 1 de Julho, esta quinta-feira, pelas 18h30, no Salão Nobre, com presença
do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Conde Rodrigues, e o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Mangualde terá um novo destacamento da GNR. A assinatura do Protocolo entre a DGIE , DirecçãoGeral de Infra-estruturas e Equipamentos, o Município de Mangualde e a GNR para a construção deste
novo destacamento terá lugar esta quinta-feira, dia 1 de Julho, pelas 18h30, no Salão Nobre. Para
assinalar este momento estarão presentes o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna,
José Conde Rodrigues, e o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
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Já ninguém percebe
o que quer o PSD…

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

A

o longo dos últimos meses tem sido evidente, e em
alguns momentos até confrangedora, a divergência
das posições que vêm sendo assumidas pela direcção nacional do PSD, liderada por Pedro Passos Coelho, e os diversos órgãos locais e regionais do partido,
designadamente no que diz respeito às chamadas medidas de
austeridade implementadas pelo Governo e absolutamente necessárias para relançar a economia portuguesa. Um bom exemplo
disso é a questão do TGV: o presidente social-democrata começou por ser fervorosamente a favor do projecto, depois considerou
que seria melhor adiá-lo por causa da crise, mais tarde defendeu
a criação de um cluster que viabilizasse o avanço da empreitada,

Tiragem: 10500
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depois voltou a ser contra, mas no seu livro defende que a obra
deve avançar…
Ora, quando o presidente de um partido assume uma posição
tão hesitante – ora contra, ora a favor de um determinado projecto –, não será, pois, de admirar a confusão no seio do PSD, de tal
forma que, quando em Lisboa se diz que sim, fora de Lisboa os
autarcas, as concelhias e os militantes do PSD vão defendendo
posições diferentes e, não raras vezes, opostas às do líder. No Distrito de Viseu é isso mesmo que tem acontecido. No que diz respeito às Obras Públicas, enquanto Pedro Passos Coelho, em Lisboa,
preconiza a necessidade das medidas de austeridade propostas
pelo Governo e aceita sentar-se à mesa com José Sócrates para agilizar a sua implementação, tendo em conta que o País precisa de
poupar e por isso tem de travar alguns projectos, o PSD da nossa
região insurge-se contra essas mesmas medidas e condena o possível adiamento das empreitadas nas chamadas auto-estradas do
Centro: a substituição do IP3 pela nova auto-estrada, numa extensão de 68km, que servirá os municípios de Mealhada, Coimbra,
Mortágua, Santa Comba Dão, Mangualde, Tondela e Viseu, e a
ligação do IC12 ao actual IP3 e à A25, em cerca de 47km, servindo
Nelas, Mangualde, Carregal do Sal e Mortágua.
Já em relação à introdução de portagens nas SCUT, a direcção
nacional do PSD diz que todos os utentes destas auto-estradas
devem pagar portagens, que é mais justo que assim seja, e os
deputados e elementos das distritais, uma vez mais, concordam e
aplaudem. Mas depois vêm para Viseu afirmar-se como defensores
das auto-estradas sem portagens, e até organizam manifestações
contra a “discriminação” da região. Mas, afinal, o que é que o PSD
quer para a nossa região?! Ninguém sabe e ninguém se entende!
O PSD local faz tábua rasa das posições assumidas a nível central, ou melhor ainda, aplaude-as em Lisboa e depois vem para
Viseu dizer que é contra num registo que muda ao sabor do vento,
não hesitando em proferir discursos verdadeiramente populistas.
A economia nacional está a reerguer-se, e é com políticas centradas
na verdade e na cooperação com o Governo que temos de afirmar
a sua vitalidade e energia. O esforço de todos é necessário neste
momento, e será recompensado no futuro.
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JOÃO AZEVEDO Ninguém
percebe o que quer o PSD
> pág. 17
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Jornal do Centro
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palavras

deles

25-06-2010

rNão quero perder
a assinatura do
arquitecto Siza Vieira
no Mercado 2 de
Maio”
Fernando Ruas
Presidente da Câmara Municipal de Viseu
(A propósito da proposta de fazer regressar a venda de
produtos frescos ao Mercado 2 de Maio. Diário de Viseu, 21
de Junho)

Tiragem: 6000
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País: Portugal
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Âmbito: Regional
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rSó com uma
participação em
grande escala dos
agricultores é que
poderão haver
bons seguros de
colheitas”

rO distrito de
Viseu tem uma
concentração muito
grande de incêndios
por acção criminosa”

rAgora Mangualde
é um concelho
respeitado e
procurado por
diversas empresas”

Vasco Franco

João Azevedo

Secretário de Estado da Protecção Civil
(Visita a Viseu, 22 de Junho)

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
(Diário de Viseu, 18 de Junho)

António Serrano
Ministro da Agricultura
(Em visita ao concelho de Moimenta da Beira. 23 de Junho)
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MANGUALDE

Adega Cooperativa lançou novo vinho D. Melo

José Manuel Oliveira, Miguel Ginestal, João Azevedo, António Mendes e António Mário
I A Adega Cooperativa da Mangualde lançou esta semana o novo
Vinho D. Melo. A cerimónia, que
decorreu nas instalações da Adega,
contou com a presença do governador civil de Viseu, Miguel Ginestal, e do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João

Azevedo, que tiveram oportunidade de provar o novo ‘néctar’, nas
versões tinto, branco e rosé.
Na ocasião, o presidente da
Direcção da Adega, António
Mendes, justificou o lançamento
do novo D. Melo com a necessidade de se criar um “vinho mais

Não faltou o tradicional brinde aos novos vinhos

macio e fácil de beber”. Este responsável deu conta ainda que os
vinhos tinto e branco serão canalizados para o sector da restauração, enquanto o rosé, mais trabalhado, destina-se aos apreciadores de um vinho mais estruturado e de qualidade superior. l

José Manuel Oliveira, António Mendes e António
Mário
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COOPERATIVA
LANÇOU
NOVO VINHO
D. MELO
MANGUALDE
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24-06-2010

Protesto contra portagens nas scuts

Hoje pode ser anunciado um regresso à luta contra as portagens dos utentes da A23, A24 e A25. Na
Guarda vai ser apresentada um pacote de razões para que estas autoestradas não deixem de estar
abrangidas pelo regime sem custos para o utilizador. Comentários de Francisco Almeida.
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Festa prolonga-se até domingo

S. João assinalado em Nelas com Dia
do Município e aniversário dos bombeiros
O feriado nunicipal de Nelas é hoje celebrado, data em que se
comemora o Dia do Município e o Dia do Bombeiro Voluntário
de Nelas.
Nos Paços do Concelho, o palco principal de todas as actividades, decorre uma mostra da actividade local, autárquica, associativa, social, cultural e desportiva, que fica patente ao público sob a
forma de exposições das actividades das freguesias, feira de artesanato regional, feira do livro, exibições folclóricas e actuações de
bandas filarmónicas e de grupos musicais.
Paralelamente a estas actividades, o certame inclui sessões de
teatro e de cinema, conferências, provas desportivas e a já reconhecido Colectiva de Pintura, uma iniciativa firmada no contexto cultural do Município, que conta com a participação de artistas plásticos do concelho.
As comemorações das Festas do Município alcançaram um êxito e um brilho assinaláveis, resultantes da participação das forças
vivas do concelho, nos domínios da cultura, do desporto e do lazer.
São muitas as propostas, não só para celebrar o S. João, como
também para animar os dias até ao próximo domingo.
Ontem à noite as marchas populares do Cimo do Povo e do Bairro da Igreja foram um dos momentos mais altos destas Festas.
Ágata e Rádio Macau sãoalguns dos nomes fortes para as próximas noites.
Programa de hoje
09H20 - RUAS DA VILA

Desfile apeado
10H30 - IGREJA PAROQUIAL DE NELAS

Missa solene
11H30 - QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Bênção da nova Viatura ABTM 05 - ambulância de transporte
múltiplo)
11H45 - CEMITÉRIO DE NELAS

Romagem de homenagem aos bombeiros falecidos
12H30 - QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Recepção às entidades /convidados
16H00 - RUAS DA VILA

Desfile motorizado
16H00 - PRAÇA DO MUNICÍPIO

Abertura das exposições locais
22H00 - PRAÇA DO MUNICÍPIO (PALCO 1)

Concerto musical com Ágata
00H00 - PRAÇA DO MUNICÍPIO (PALCO 2)

Espectáculo com Pablo Panchica
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Presidente da Câmara Municipal de Nelas diz que o programa agrada a todos

Festas do município são o resultado
do trabalho das forças vivas do concelho
lho e função dos bombeiros
voluntários é tanto que o principal compromisso assumido e
realizado no primeiro mandato
foi a construção um novo quartel para os Bombeiros Voluntários de Nelas e agora vamos
também ajudar na ampliação
do quartel dos bombeiros de
Canas de Senhorim.
Quanto aos bombeiros, têm
sido parceiros exemplares em
todo o processo de protecção
civil e socorro, nomeadamente
na época de incêndios para a
qual celebramos um protocolo
anual que é de grande utilidade
para a aquisição de mais recursos materiais necessários ao
bom desempenho operacional
das duas corporações de bombeiros.

As festas do município
de Nelas abrangem
diversos públicos
e resultam do trabalho
desenvolvido pelas forças
vivas do concelho. Para
a presidente da autarquia,
Isaura Pedro, este
é um evento onde
os munícipes se revêem
Diário de Viseu (DV) - As
comemorações das Festas do
Município alcançaram já um
êxito. Qual o segredo?
Isaura Pedro (IP) - É fundamentalmente a aposta nas pessoas porque pensando nelas há
uma natural procura da qualidade nos programas e da diversidade nas actividades. O investimento que fazemos nos diferentes públicos faz com que as festas sejam um evento onde as
famílias se revêem e ao qual
facilmente aderem. E depois ainda há um conjunto de atractivos
de grande qualidade que são
característicos da nossa identidade comunitária e resultam do
trabalho dos nossos artesãos e
das forças vivas do concelho.

dades, pode mesmo dizer-se
que se trata de um programa
para toda a família em que, desde as crianças aos mais idosos,
todos os públicos encontram
um atractivo do seu agrado

DV - O que destaca nas festas
deste ano?
IP - A qualidade dos programas e a diversidade das activi-

DV - Qual o orçamento?
IP - Na ordem dos 100 mil euros, que foi o tecto estabelecido
para fazer face às despesas. Este

Isaura Pedro destaca a qualidade das festas do município

orçamento reapresenta um
corte aproximado de 50% em
relação aos anos anteriores. É
bom recordar ainda que cerca
de 40% deste valor é para a
montagem e aluguer do espaço
destinado aos expositores que
são um custo fixo em todos os
eventos desta dimensão que a
Câmara Municipal promove e
sem os quais não é possível dar

a mesma dignidade e dimensão
ao evento.
DV - Hoje comemora-se o dia
do município, mas também o
dia do Bombeiro Voluntário de
Nelas. Quais as relações entre
estas duas instituições?
IP - É uma relação excelente e
muito cordial de parte a parte.
O reconhecimento pelo traba-

DV - Nelas é um concelho do
interior. Quais são os problemas principais com que se
debate este concelho?
IP - Os problemas são muitos,
em especial os de natureza social já que o envelhecimento da
população é cada vez maior.
Com esta teimosia do Governo
em fechar serviços públicos no
interior, mais se agrava esta preocupação porque dificulta a
fixação de jovens nas nossas terras. Depois, ainda temos a velha
questão das acessibilidades que
se vê prejudicada pelo investimento em grandes obras públicas como o TGV, ficando o
IC12 e o IC 37 eternamente nos
projectos adiados e nas boas
intenções.
DV - Qual o grande projecto
que tinha para a autarquia? Já
foi ou ainda está por realizar?
IP - O nosso maior projecto é
o da melhoria da qualidade de
vida real em todo o concelho e
não apenas estatística. Se exigi-

mos coesão social e territorial
no país, temos que a praticar no
concelho. Neste sentido, os projectos previstos, nomeadamente nas candidaturas a fundos
comunitários, como os centros
escolares, a rede de águas e
saneamento básico, a modernização administrativa, os equipamentos culturais e melhoria
da rede viária e zonas industriais, entre outros, são projectos
em curso ou concluídos que
queremos e vamos concretizar
com sucesso.
DV - A nível de freguesias,
qual o apoio que a autarquia
tem prestado às mesmas, e a
que nível?
IP - As juntas de freguesia
têm tido todo o apoio da nossa
parte e a todos os níveis. Temos
ido sempre ao encontro das suas solicitações e são nossos
interlocutores privilegiados
junto das populações. O resultado desta parceria é batente
evidente pelos resultados
expressivos alcançados no último acto eleitoral.
DV - Como é que perspectiva
o futuro do concelho?
IP - Um concelho com esperança e com grande capacidade
para atrair investimentos capazes de gerar emprego e riqueza
que permitam melhorar a condição de vida dos nossos munícipes. Espero que no futuro o
nosso concelho seja mais competitivo e que, por via dos investimentos que estamos a realizar, consiga dar um salto qualitativo neceesário para os desafios da modernidade. E mais do
que qualquer outra perspectiva,
desejo um concelho em paz
consigo mesmo e que a harmonia continue a ser o denominador comum.
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ESPECIAL
24 de Junho terá sido a data do seu nascimento

São João é o santo
mais festejado na Europa
Porque se celebra o São
João a 24 de Junho?
Supõe-se que foi por
ter nascido nesse dia.
Protector dos casados
e dos enfermos, tem
igualmente a fama de
casamenteiro. Talvez
por isso seja o mais
festejado na Europa
A beber um bom vinho tinto, acompanhado de sardinhas
assadas, com ou sem marchas
populares, quase todo o país
celebra hoje a noite de S. João,
sinónimo de alegria e boa disposição.
Todavia, poucos sabem
quem foi este santo casamenteiro que, segundo os registos
do Cancioneiro Português, é o
menos confiável dos três santos
- os outros são Santo António e
São Pedro. Isto por causa da fama de sedutor.
Talvez por isso, as festas em
louvor de São João, que conservam grande parte da sua tradição original no Norte do país,
são de inspiração mais pagã em
comparação com as dos outros
santos.
De resto, a dedicação popular ao Santo nem sempre foi do
agrado da Igreja, visto ser demasiado alegre para quem viveu
tão afastado das coisas do
mundo.
Neste dia 24, a gastronomia é
tão importante como a religio-

A cidade do Porto é palco hoje da noite mais longa do ano

sidade que lhes está associada.
No Porto, o local onde os festejos têm maior dimensão, febras,
sardinhas e o caldo verde são
pratos indispensáveis para os
foliões.
E já como imagem de marca
surgem os martelinhos que,
todavia, parecem este ano ameaçados pelo barulho ensurdecedor das vuvuzelas, um tipo de
corneta comprida, com som
forte e grave, que tanto polémica têm causado no campeonato mundial da África do Sul.
Não será, portanto, de estranhar que o som nada romântico das ditas cornetas ecoe pela

noite mais longa do ano no Porto. Mas a noite de São João é
também a noite das previsões
por excelência. Desde casamentos ao ano agrícola e ao clima, tudo se pode saber nesta
altura.
Em Trás-os-Montes, por
exemplo, acreditava-se que o
costume de as raparigas cortarem as pontas do cabelo e colocá-las sobre uma silva mansa,
antes do nascer do Sol, fazia
com que as pontas não voltassem a espigar.
Um pouco por todo o país,
criaram-se estes mitos em volta
da noite de São João.

Em Mangualde

Festejar os santos populares e o futebol
'As Tasquinhas Vão à Cidade'. Foi este o nome que a Câmara Municipal de Mangualde
deu à iniciativa que celebra, por
esta altura, os santos populares.
Mas, este ano, existe outra particularidade: à vertente religiosa junta-se a desportiva, ou não
fosse o espaço criada na Avenida Conde D. Henrique, palco
ideal para se assistir, num ecrã
gigante, à transmissão dos jogos de futebol do Mundial da
África do Sul.
"O Município pretende dinamizar a cidade, promovendo o
convívio e revitalizando a tradição dos Santos Populares", lê-se
no sítio da autarquia na internet.
Hoje, a noite de São João promete muita animação e, por

Recinto criado pela autarquia tem recebido muita gente

certo, os petiscos, as sardinhas e
o bom vinho serão servidos a

par… das partidas do Mundial
agendadas para hoje.
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Cinfães

Festas de S. João já atingiram
"um elevado patamar de sucesso"
Não faltam na região de Cinfães locais que exigem
uma visita, nem tão pouco iguarias que merecem
ser provadas. Aqui ficam as nossas sugestões
JARDIM DA VILA DE CINFÃES

Jardim com coreto e estátua. A estátua representa o explorador
Serpa Pinto, natural das imediações da vila de Cinfães. Adjacente
ao jardim pode-se visitar a Igreja Matriz.
IGREJA MATRIZ DE S. JOÃO BAPTISTA

Edifício do Século XVII, em estilo arquitectónico Barroco. Foi
reconstruída. No seu interior tem um sarcófago de granito, anepígrafo, com estátua jacente. No seu exterior, junto à sacristia, encontra-se uma peça que se crê ser um tímpano visigótico (condoado).
GASTRONOMIA

Sopa Seca à Moda do Minho
Esparregado de Feijão Verde
ARTESANATO

Croça, Caroça, Palhoça ou Capucha
São abrigos para a chuva feitos em junco, numa técnica de esteira, típicos dos pastores de Montemuro. As croças têm como complemento as polainas, feitas de juncos. Os homens usam croças e
as mulheres usam capucha (croça que lhes cobre a cabeça).
MIRADOUROS

Ainda nos arredores da vila, do Miradouro do Calvário pode-se
desfrutar de uma visão panorâmica de toda a vila e bacia do Douro.
Deixemos Cinfães e sigamos pela Serra de Montemuro, a leste,
em direcção a Castro D'Aire. Se nos desviarmos um pouco da
estrada principal, poderemos visitar lugares bastante interessantes.
Desde logo a Gralheira, cujo nome se confunde com o da própria
Serra do Montemuro.

Desde o dia 18 que Cinfães
está em festa. Ontem, foi
um dos pontos altos dos
festejos com as marchas
populares. Hoje, é dia das
celebrações religiosas
A Câmara Municipal de Cinfães assume, novamente, a
organização das festas do concelho em honra de S. João.
A autarquia preparou, mais
uma vez, um programa arrojado que, segundo o vice-presidente Manuel Domingos,
mantém a qualidade das edições anteriores, com a presença de vários artistas nacionais e
regionais.
"As festas são o cartaz mais
alto em termos de eventos do
concelho e não podemos baixar o nível", disse o autarca,
salientando que elas são pensadas, "evitando os gastos exagerados".
Para Manuel Domingos, as
Festas de S. João atingiram já
um "patamar elevado de sucesso" e, por isso, "há muita gente
que aguarda esta época do ano
para vir até Cinfães".
"As pessoas vêm pelas festas,
pela gastronomia, pelo artesanato e pela paisagem deste concelho", sustentou, lembrando
que é uma forma de ajudar a
a"alavancar a economia local".
Para o vice-presidente, estas

Noites em Cinfães têm sido bem animadas e contam com elevada adesão

são festas de folia "em que as
pessoas esquecem as agruras e
querem divertir-se e, por isso, a
parte musical é muito importante".
Desde o dia 18 que o município tem sido palco de vários
espectáculos, com destaque para as presenças de Luís Represas, GNR e Rita Guerra, que
ontem animou o muito público que foi até ao recinto da

feira quinzenal. Ponto alto destes festejos foi o tradicional desfile das marchas populares na
noite de ontem que este ano
contou com a participação das
freguesias de Tendais,
Fornelos, Cinfães, Nespereira e
Souselo.
Hoje, a festa começa cedo.
Logo pelas 08h00 será feita a
alvorada com morteiros. Uma
hora e meia depois, no Jardim

Serpa Pinto, actuam as bandas
Marcial de Cinfães e de Tarouquela. As bandas voltam depois
a actuar às 15h00, antes da celebração da missa solene na Igreja Matriz e que contará com o
Grupo Coral Etnográfico de
Cinfães.
A noite terminará com a
actuação da Orquestra Típica
'Os Finfas de Nespereira' e uma
salva de morteiros.

Moimenta da Beira

Procissão é o ponto alto das festas

Dezenas de ‘actores’, representando figuras bíblicas, integram a procissão

É o ponto alto das festas de S.
João em Moimenta da Beira. A
procissão em honra do padroeiro, sempre majestosa, sai hoje à
rua , a partir das 18h00, dia feriado no município. São esperadas milhares de pessoas na vila.
Dezenas de ‘actores’, representando figuras bíblicas, outros tantos andores, coloridos,
com imagens de santos que o
povo devota, sairão da Igreja
Matriz e descerão ao centro da
vila. Dois conjuntos de cavalaria da GNR de Viseu, três filarmónicas e uma fanfarra acompanharão a procissão. O corpo
de Bombeiros Voluntários
engrossa a marcha.
Os festejos sanjoaninos
encerram com uma arraial
popular pelo grupo Nova
Forma.
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FESTAS DE S. JOÃO
ANIMAM NELAS,
MOIMENTA E CINFÃES
PROGRAMAS ANIMADOS

P9 A P12
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Estágio reuniu perto de uma centena de karatecas
Realizou-se este domingo,
dia 20 de Junho, em Mangualde, o 3º Estágio Regional de
Karate, que reuniu praticantes
da modalidade de Mangualde,
Gouveia, Celorico da Beira e
Guarda, orientado por três elementos do Conselho Técnico
da Karate-Do Portugal Shotokan, Kyoshi José Chagas (6º
DAN), Sensei Alfredo Henriques (5º DAN) e Sensei César

Olival (5.º DAN).
O Pavilhão Municipal de
Mangualde reuniu cerca de
90 karatecas, dos 4 aos 60
anos. O Estágio é uma oportunidade para “juntar todos
os praticantes de Karate dos
núcleos da Associação e dar
a oportunidade de conviverem uns com os outros”, explicou ao Mangualde.net o
Sensei Pedro Veloso, do Clu-

be de Karate de Mangualde.
O 3º Estágio Regional de
Karate foi organizado pelo Clube de Karate de Mangualde, na
pessoa do Sensei Pedro Veloso
e a União de Karate Shotokan
das Beiras e contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Mangualde (CMM), da UKSB,
da Karate-Do Portugal Shotokan e do Mangualde.net
como Media Partner.
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Presidente da Câmara guiou visita às obras em curso no concelho
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Mangualde aposta na melhoria das acessibilidades rodoviárias

O Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, fez um balanço de oito meses de mandato,
não por palavras, mas através de uma visita pelo concelho, especialmente aos locais onde já tem
obras iniciadas e outras em fase de conclusão. Uma das grandes apostas para os próximos anos é a
melhoria das acessibilidades entre as aldeias e a cidade de Mangualde, "para que as pessoas tenham
mais facilidade de mobilidade territorial". "Não admito que alguém diga que fazemos obras na cidade e
não fazemos nas aldeias", disse o autarca, afirmando que "não há cidade nem aldeias, há concelho, e
todos são mangualdenses".

Por isso, João Azevedo deu a conhecer uma série de pavimentações que está a concretizar, uma
aspiração de décadas das populações que não conheciam outro tipo de caminhos a não ser em terra
batida completamente esburacados e que, a partir de agora, vão começar a circular em estradas e
ruas com piso alcatroado. O acesso a Quintela de Azurara é um exemplo de uma estrada com buracos
e terra que está, neste momento, em obras. O arranjo do troço vai ser feito em três fases: a primeira
está praticamente concluída e diz respeito à colocação de alcatrão em algumas zonas; numa segunda
fase, vão levantar parte dos paralelos e pavimentar com alcatrão e, na terceira fase, será feita uma
rotunda à entrada da via de acesso a Quintela de Azurara, serão retiradas as curvas e colocado novo
piso. "Esta é uma obra fundamental porque passa cá muita gente e é também a porta para Penalva do
Castelo", afirmou o presidente, revelando que toda a obra foi candidatada ao Quadro de Referência
Estratégica Nacional (QREN), resolvendo-se, assim, um problema "gravíssimo" em termos financeiros.
"É fácil iniciar obras, o difícil é concluí-las e pagá-las", criticou, depois de desmistificar a ideia de que
ia ser feito um acesso à A25 em Quintela.

Também o Bairro da Fontinha, na freguesia de Quintela de Azurara, "não tinha um metro de alcatrão,
nem quaisquer infra-estruturas". Décadas após décadas, a população viveu com pó e lama à entrada
da porta, situação que já está definitivamente solucionada, visto que a estrada está com todas as
condições. Num "manto de terra" esteve também a povoação de Água Levada, na freguesia de
Espinho, cuja pavimentação rondou os 250 mil euros, incluindo o troço até à empresa Felmica. A
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Câmara fez um acordo com esta empresa e parte da via foi feita graças à colaboração entre ambas.
Dentro de duas semanas, a ligação Tragos-Corvaceira vai também sofrer alterações, estando
projectado um "tapete com qualidade" no valor de 500 mil euros para o local onde agora existe uma
"estrada do século passado sem qualidade".

Na freguesia de Fornos de Maceira Dão, a maior do concelho a seguir a Mangualde, a aldeia de
Fagilde vai ficar com o problema dos acessos resolvido com um novo piso, acontecendo o mesmo com
o acesso à barragem de Fagilde. "Era quase impossível passar aqui. Esta é uma zona importante
porque vem aqui muita gente, não só para a barragem, mas para uma zona de turismo, ainda que
seja privada, e para a ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]", esclareceu o autarca,
reforçando que têm de fazer "bons acessos para os sítios importantes".

"Menina dos nossos olhos"

A zona industrial do Salgueiro estava parada há sete anos e este executivo recuperou a obra, dotando
o local com todas as infra-estruturas e acelerando o processo para que as empresas possam começar
a instalar-se. "É a menina dos nossos olhos, queremos fazê-la rapidamente, porque já temos todos os
terrenos vendidos", anunciou, referindo que os 120 mil metros quadrados foram poucos para tanta
procura.

Contudo, houve empresas circundantes que já quiseram abandonar Mangualde devido à falta de
condições, por isso, João Azevedo defende que "é inadmissível que esta obra esteja parada há sete
anos". Segundo disse, este investimento e a grande procura por parte das empresas dá ânimo ao
executivo para "trabalhar e força para pedir apoio para Mangualde que é uma terra de futuro".

Água em Chãs de Tavares

As freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa, localizadas no alto do concelho, não recebem água com
qualidade como a que sai das torneiras dos habitantes de Mangualde. A anterior Câmara transportava
água em camiões e depois despejava-a para depósitos velhos que 'estragavam' a água, tendo de
pagar uma renda mensal.

Em Julho/Agosto, uma conduta com oito quilómetros de extensão entre Freixiosa e Chãs de Tavares
vai permitir que estas duas freguesias tenham água própria para consumo. Os trabalhos estão a ser
feitos por ajuste directo, ou seja, por funcionários da Câmara, o que, na opinião do presidente, só
"mostra a qualidade dos trabalhadores".

Aquisição de património

O actual executivo adquiriu o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde para edificar
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uma Unidade de Saúde Familiar. O autarca espera que os trabalhos fiquem rapidamente concluídos,
pois será uma mais-valia para muitos idosos que param ali para sair dos transportes públicos e têm de
fazer uma grande deslocação para o centro de saúde. O edifício vai ter estacionamento para utentes e
funcionários, elevador exterior de grandes dimensões e acesso privilegiado para ambulâncias.

O Bairro Municipal é mais um local que vai ser intervencionado, estando projectada a reabilitação de
20 casas sociais que ronda os 600 mil euros. A Câmara vai ainda candidatar-se a fundos para a
construção de 90 fogos de habitação social, para os quais já adquiriu terreno.

Na visita pelo concelho, João Azevedo mostrou mais um conjunto de obras que estão a decorrer como
é o caso da Avenida da Senhora do Castelo que está "inqualificável" devido ao mau estado em que se
encontra. Outro caso é a Quinta da Sampaia que vai ser alvo de uma reabilitação profunda no valor de
um milhão de euros. João Azevedo quer arranjar todas as rotundas do concelho, principalmente as
que estão nos principais acessos a Mangualde. Numa dessas entradas, a sucata vai transformar-se
num investimento privado ainda mantido em segredo. Para este executivo, a manutenção dos edifícios
é fundamental, pois é preciso "manter o que há, não se pode só fazer novo". Ao nível da educação, a
Escola Secundária vai ser aumentada para ter espaço para o Centro Educativo, estando em projecto
um campus escolar que albergue o ensino básico e secundário.

Actualizado em Terça, 22 Junho 2010 21:08
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, fez ontem um balanço de oito meses de
mandato, não por palavras, mas através de uma visita pelo concelho, especialmente aos locais onde já
tem obras iniciadas e outras em fase de conclusão.
Uma das grandes apostas para os próximos anos é a melhoria das acessibilidades entre as aldeias e a
cidade de Mangualde, "para que as pessoas tenham mais facilidade de mobilidade territorial".
"Não admito que alguém diga que fazemos obras na cidade e não fazemos nas aldeias", disse o
autarca, afirmando que "não há cidade nem aldeias, há concelho, e todos são mangualdenses".
Por isso, João Azevedo deu a conhecer uma série de pavimentações que está a concretizar, uma
aspiração de décadas das populações que não conheciam outro tipo de caminhos a não ser em terra
batida completamente esburacados e que, a partir de agora, vão começar a circular em estradas e
ruas com piso alcatroado.
O acesso a Quintela de Azurara é um exemplo de uma estrada com buracos e terra que está, neste
momento, em obras. O arranjo do troço vai ser feito em três fases: a primeira está praticamente
concluída e diz respeito à colocação de alcatrão em algumas zonas; numa segunda fase, vão levantar
parte dos paralelos e pavimentar com alcatrão e, na terceira fase, será feita uma rotunda à entrada da
via de acesso a Quintela de Azurara, serão retiradas as curvas e colocado novo piso.
"Esta é uma obra fundamental porque passa cá muita gente e é também a porta para Penalva do
Castelo", afirmou o presidente, revelando que toda a obra foi candidatada ao Quadro de Referência
Estratégica Nacional (QREN), resolvendo-se, assim, um problema "gravíssimo" em termos financeiros.
"É fácil iniciar obras, o difícil é concluí-las e pagá-las", criticou, depois de desmistificar a ideia de que
ia ser feito um acesso à A25 em Quintela.
Também o Bairro da Fontinha, na freguesia de Quintela de Azurara, "não tinha um metro de alcatrão,
nem quaisquer infra-estruturas". Décadas após décadas, a população viveu com pó e lama à entrada
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da porta, situação que já está definitivamente solucionada, visto que a estrada está com todas as
condições.
Num "manto de terra" esteve também a povoação de Água Levada, na freguesia de Espinho, cuja
pavimentação rondou os 250 mil euros, incluindo o troço até à empresa Felmica. A Câmara fez um
acordo com esta empresa e parte da via foi feita graças à colaboração entre ambas.
Dentro de duas semanas, a ligação Tragos-Corvaceira vai também sofrer alterações, estando
projectado um "tapete com qualidade" no valor de 500 mil euros para o local onde agora existe uma
"estrada do século passado sem qualidade".
Na freguesia de Fornos de Maceira Dão, a maior do concelho a seguir a Mangualde, a aldeia de Fagilde
vai ficar com o problema dos acessos resolvido com um novo piso, acontecendo o mesmo com o
acesso à barragem de Fagilde. "Era quase impossível passar aqui. Esta é uma zona importante porque
vem aqui muita gente, não só para a barragem, mas para uma zona de turismo, ainda que seja
privada, e para a ETAR ", esclareceu o autarca, reforçando que têm de fazer "bons acessos para os
sítios importantes".

"Menina dos nossos olhos"
A zona industrial do Salgueiro estava parada há sete anos e este executivo recuperou a obra, dotando
o local com todas as infra-estruturas e acelerando o processo para que as empresas possam começar
a instalar-se. "É a menina dos nossos olhos, queremos fazê-la rapidamente, porque já temos todos os
terrenos vendidos", anunciou, referindo que os 120 mil metros quadrados foram poucos para tanta
procura.
Contudo, houve empresas circundantes que já quiseram abandonar Mangualde devido à falta de
condições, por isso, João Azevedo defende que "é inadmissível que esta obra esteja parada há sete
anos".
Segundo disse, este investimento e a grande procura por parte das empresas dá ânimo ao executivo
para "trabalhar e força para pedir apoio para Mangualde que é uma terra de futuro".

Água em Chãs de Tavares
As freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa, localizadas no alto do concelho, não recebem água com
qualidade como a que sai das torneiras dos habitantes de Mangualde. A anterior Câmara transportava
água em camiões e depois despejava-a para depósitos velhos que «estragavam» a água, tendo de
pagar uma renda mensal.
Em Julho/Agosto, uma conduta com oito quilómetros de extensão entre Freixiosa e Chãs de Tavares
vai permitir que estas duas freguesias tenham água própria para consumo. Os trabalhos estão a ser
feitos por ajuste directo, ou seja, por funcionários da Câmara, o que, na opinião do presidente, só
"mostra a qualidade dos trabalhadores".

Aquisição de património
O actual executivo adquiriu o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde para edificar
uma Unidade de Saúde Familiar. O autarca espera que os trabalhos fiquem rapidamente concluídos,
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pois será uma mais-valia para muitos idosos que param ali para sair dos transportes públicos e têm de
fazer uma grande deslocação para o centro de saúde. O edifício vai ter estacionamento para utentes e
funcionários, elevador exterior de grandes dimensões e acesso privilegiado para ambulâncias.
O Bairro Municipal é mais um local que vai ser intervencionado, estando projectada a reabilitação de
20 casas sociais que ronda os 600 mil euros. A Câmara vai ainda candidatar-se a fundos para a
construção de 90 fogos de habitação social, para os quais já adquiriu terreno.
Na visita pelo concelho, João Azevedo mostrou mais um conjunto de obras que estão a decorrer como
é o caso da Avenida da Senhora do Castelo que está "inqualificável" devido ao mau estado em que se
encontra.
Outro caso é a Quinta da Sampaia que vai ser alvo de uma reabilitação profunda no valor de um
milhão de euros.
João Azevedo quer arranjar todas as rotundas do concelho, principalmente as que estão nos principais
acessos a Mangualde. Numa dessas entradas, a sucata vai transformar-se num investimento privado
ainda mantido em segredo.
Para este executivo, a manutenção dos edifícios é fundamental, pois é preciso "manter o que há, não
se pode só fazer novo".
Ao nível da educação, a Escola Secundária vai ser aumentada para ter espaço para o Centro
Educativo, estando em projecto um campus escolar que albergue o ensino básico e secundário.
Catarina Tomás Ferreira
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Artes Marciais
Karaté

Evento juntou praticantes dos distritos de Viseu e Guarda

Mangualde acolheu estágio de karate
Mangualde recebeu,
no passado domingo,
o 3.º estágio regional
de karaté, evento que reuniu quase uma
centena de praticantes
dos distritos de Viseu
e Guarda, num dia
recheado de aprendizagem
para os karatecas
O Pavilhão Municipal de
Mangualde foi palco de uma
grande concentração de karate,
com a realização do 3.º estágio
regional da modalidade. Lutadores dos concelhos de Mangualde, Gouveia, Celorico da Beira
e Guarda juntaram-se para, orientados por elementos experientes, aprenderem ainda mais
sobre o karaté e a sua arte
enquanto desporto.
Marcaram presença elementos do conselho técnico da Karate-Do Portugal Shotokan, como o kyoshi José Chagas, ou os
'sensei' Alfredo Henriques e
César Olival.
Cerca de 90 participantes,

com idades entre os quatro e os
60 anos, tiveram assim uma
experiência única de convívio e
troca de conhecimentos.
O estágio, segundo a organização, foi "uma oportunidade
para juntar todos os praticantes
de karaté dos núcleos da associação e dar a oportunidade de
conviverem uns com os outros", explicou o sensei Pedro
Veloso, do Clube de Karate de
Mangualde.
"É uma oportunidade de terem acesso aos mesmos ensinamentos, mas explicados de forma diferente por parte de pessoas com mais experiência e
formação no karaté", acrescentou.
Entre os participantes, como
já referido, estiveram três elementos mais graduados para os
quais este estágio era ainda
mais importante, uma vez que
se vão submeter a um exame
de graduação no próximo fim-de-semana, em Caneças, para
alcançar o tão desejado cinto
negro.

Quase 100 praticantes marcaram presença no Pavilhão Municipal de Mangualde para o estágio de karate

Joaquim Patrício, vice-presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, marcou também
presença no evento, onde aproveitou para tentar desmistificar
a ideia que ainda há sobre as artes marciais.
"É bom que as pessoas percebam que as artes marciais obrigam também os praticantes a
estarem devidamente prepara-

dos e transformam as pessoas e
os jovens em cidadãos que sabem estar na nossa sociedade",
explicou.
O autarca esclareceu ainda
que a Câmara Municipal apoia
este tipo de iniciativas e pretende fazer o máximo para que este tipo de eventos atraia mais
praticantes e mais público.
"Sempre que qualquer asso-

ciação junte a prática, neste
caso concreto do desporto, às
outras que nós consideramos
fundamentais para a formação
de jovens, homens e mulheres,
da nossa sociedade, a autarquia
dará sempre o seu apoio".
Joaquim Patrício lamenta a
quase inexistência de público
neste tipo de eventos, considerando importante um empe-

nho crescente entre Câmara
Municipal, comunicação social
e associações para que exista
mais divulgação.
"As bancadas encontram-se
apenas constituídas pelos
familiares destes jovens, teremos que, no futuro, em parceria, ver se conseguimos fazer
com que este espaço se torne
num espaço preenchido por
mais pessoas".
Na perspectiva do sensei Pedro Veloso, o 3.º estágio regional de karate atingiu as expectativas, levando o mestre a prever, futuramente, a realização
de outros eventos ligados ao
karate e às artes marciais em
Mangualde.
O 3.º estágio regional de
karate foi uma organização
conjunta do Clube de Karate de
Mangualde e da União de Karate Shotokan das Beiras, contando ainda com o precioso apoio
da Câmara Municipal de Mangualde, da Karate-Do Portugal
Shotokan e do mangualde.net
como media partner.
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Presidente da Câmara guiou visita às obras em curso no concelho

Mangualde aposta na melhoria
das acessibilidades rodoviárias

João Azevedo, acompanhado pelo 'vice' Joaquim Patrício, mostrou a obra que levará água a Chãs de Tavares

Diminuir a dívida pública,
aumentar o património
e fazer mais investimento
são os grandes objectivos
de João Azevedo para
os próximos três anos.
O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde
fez ontem uma visita
guiada às obras que já
iniciou em apenas oito
meses de mandato e
apontou quais as que vão
começar em breve
CATARINA TOMÁS FERREIRA

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, fez
ontem um balanço de oito meses de mandato, não por palavras, mas através de uma visita
pelo concelho, especialmente
aos locais onde já tem obras iniciadas e outras em fase de conclusão.
Uma das grandes apostas para os próximos anos é a melhoria das acessibilidades entre as
aldeias e a cidade de Mangualde, "para que as pessoas tenham
mais facilidade de mobilidade
territorial".
"Não admito que alguém diga que fazemos obras na cidade
e não fazemos nas aldeias", disse o autarca, afirmando que
"não há cidade nem aldeias, há
concelho, e todos são mangualdenses".
Por isso, João Azevedo deu a

conhecer uma série de pavimentações que está a concretizar, uma aspiração de décadas
das populações que não conheciam outro tipo de caminhos a
não ser em terra batida completamente esburacados e que, a
partir de agora, vão começar a
circular em estradas e ruas com
piso alcatroado.
O acesso a Quintela de Azurara é um exemplo de uma estrada com buracos e terra que
está, neste momento, em obras.
O arranjo do troço vai ser feito
em três fases: a primeira está
praticamente concluída e diz
respeito à colocação de alcatrão
em algumas zonas; numa segunda fase, vão levantar parte
dos paralelos e pavimentar
com alcatrão e, na terceira fase,
será feita uma rotunda à entrada da via de acesso a Quintela
de Azurara, serão retiradas as
curvas e colocado novo piso.
"Esta é uma obra fundamental porque passa cá muita gente
e é também a porta para Penalva do Castelo", afirmou o presidente, revelando que toda a
obra foi candidatada ao Quadro
de Referência Estratégica Nacional (QREN), resolvendo-se, assim, um problema "gravíssimo"
em termos financeiros.
"É fácil iniciar obras, o difícil
é concluí-las e pagá-las", criticou, depois de desmistificar a
ideia de que ia ser feito um acesso à A25 em Quintela.

Também o Bairro da Fontinha, na freguesia de Quintela
de Azurara, "não tinha um metro de alcatrão, nem quaisquer
infra-estruturas". Décadas após
décadas, a população viveu
com pó e lama à entrada da
porta, situação que já está definitivamente solucionada, visto
que a estrada está com todas as
condições.
Num "manto de terra" esteve
também a povoação de Água
Levada, na freguesia de Espinho, cuja pavimentação rondou os 250 mil euros, incluindo
o troço até à empresa Felmica.
A Câmara fez um acordo com
esta empresa e parte da via foi
feita graças à colaboração entre
ambas.
Dentro de duas semanas, a ligação Tragos-Corvaceira vai
também sofrer alterações, estando projectado um "tapete
com qualidade" no valor de 500
mil euros para o local onde agora existe uma "estrada do século
passado sem qualidade".
Na freguesia de Fornos de
Maceira Dão, a maior do concelho a seguir a Mangualde, a aldeia de Fagilde vai ficar com o
problema dos acessos resolvido
com um novo piso, acontecendo o mesmo com o acesso à barragem de Fagilde. "Era quase
impossível passar aqui. Esta é
uma zona importante porque
vem aqui muita gente, não só
para a barragem, mas para uma

O acesso à barragem de Fagilde já sofreu algumas intervenções e ainda vai levar um piso alcatroado

zona de turismo, ainda que seja
privada, e para a ETAR [Estação
de Tratamento de Águas Residuais]", esclareceu o autarca, reforçando que têm de fazer
"bons acessos para os sítios importantes".
"Menina dos nossos
olhos"
A zona industrial do Salgueiro estava parada há sete anos e
este executivo recuperou a
obra, dotando o local com todas as infra-estruturas e acelerando o processo para que as
empresas possam começar a
instalar-se. "É a menina dos nossos olhos, queremos fazê-la rapidamente, porque já temos todos os terrenos vendidos",
anunciou, referindo que os 120
mil metros quadrados foram
poucos para tanta procura.
Contudo, houve empresas
circundantes que já quiseram
abandonar Mangualde devido
à falta de condições, por isso, João Azevedo defende que "é inadmissível que esta obra esteja
parada há sete anos".
Segundo disse, este investimento e a grande procura por parte das empresas dá ânimo ao executivo para "trabalhar e força para
pedir apoio para Mangualde que
é uma terra de futuro".
Água em Chãs de Tavares
As freguesias de Chãs de
Tavares e Freixiosa, localizadas

no alto do concelho, não recebem água com qualidade como
a que sai das torneiras dos habitantes de Mangualde. A anterior Câmara transportava água
em camiões e depois despejava-a para depósitos velhos que 'estragavam' a água, tendo de pagar uma renda mensal.
Em Julho/Agosto, uma conduta com oito quilómetros de
extensão entre Freixiosa e Chãs
de Tavares vai permitir que estas duas freguesias tenham
água própria para consumo.
Os trabalhos estão a ser feitos
por ajuste directo, ou seja, por
funcionários da Câmara, o que,
na opinião do presidente, só
"mostra a qualidade dos trabalhadores".
Aquisição
de património
O actual executivo adquiriu
o antigo quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde para edificar uma Unidade de
Saúde Familiar. O autarca espera que os trabalhos fiquem rapidamente concluídos, pois será
uma mais-valia para muitos
idosos que param ali para sair
dos transportes públicos e têm
de fazer uma grande deslocação para o centro de saúde. O
edifício vai ter estacionamento
para utentes e funcionários, elevador exterior de grandes dimensões e acesso privilegiado
para ambulâncias.

O Bairro Municipal é mais
um local que vai ser intervencionado, estando projectada a
reabilitação de 20 casas sociais
que ronda os 600 mil euros. A
Câmara vai ainda candidatar-se
a fundos para a construção de
90 fogos de habitação social, para os quais já adquiriu terreno.
Na visita pelo concelho, João
Azevedo mostrou mais um
conjunto de obras que estão a
decorrer como é o caso da Avenida da Senhora do Castelo
que está "inqualificável" devido
ao mau estado em que se
encontra.
Outro caso é a Quinta da
Sampaia que vai ser alvo de
uma reabilitação profunda no
valor de um milhão de euros.
João Azevedo quer arranjar
todas as rotundas do concelho,
principalmente as que estão
nos principais acessos a Mangualde. Numa dessas entradas,
a sucata vai transformar-se
num investimento privado ainda mantido em segredo.
Para este executivo, a manutenção dos edifícios é fundamental, pois é preciso "manter
o que há, não se pode só fazer
novo".
Ao nível da educação, a Escola Secundária vai ser aumentada para ter espaço para o
Centro Educativo, estando em
projecto um campus escolar
que albergue o ensino básico e
secundário.
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Autarca
mostra
‘serviço’
João Azevedo explicou obras
que estão a decorrer no concelho
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, fez ontem um balanço de oito meses de
mandato, não por palavras, mas através de uma visita pelo concelho, especialmente aos locais onde já
tem obras iniciadas e outras em fase de conclusão.

Uma das grandes apostas para os próximos anos é a melhoria das acessibilidades entre as aldeias e a
cidade de Mangualde, "para que as pessoas tenham mais facilidade de mobilidade territorial".

"Não admito que alguém diga que fazemos obras na cidade e não fazemos nas aldeias", disse o
autarca, afirmando que "não há cidade nem aldeias, há concelho, e todos são mangualdenses".

Por isso, João Azevedo deu a conhecer uma série de pavimentações que está a concretizar, uma
aspiração de décadas das populações que não conheciam outro tipo de caminhos a não ser em terra
batida completamente esburacados e que, a partir de agora, vão começar a circular em estradas e
ruas com piso alcatroado.

O acesso a Quintela de Azurara é um exemplo de uma estrada com buracos e terra que está, neste
momento, em obras. O arranjo do troço vai ser feito em três fases: a primeira está praticamente
concluída e diz respeito à colocação de alcatrão em algumas zonas; numa segunda fase, vão levantar
parte dos paralelos e pavimentar com alcatrão e, na terceira fase, será feita uma rotunda à entrada da
via de acesso a Quintela de Azurara, serão retiradas as curvas e colocado novo piso.

"Esta é uma obra fundamental porque passa cá muita gente e é também a porta para Penalva do
Castelo", afirmou o presidente, revelando que toda a obra foi candidatada ao Quadro de Referência
Estratégica Nacional (QREN), resolvendo-se, assim, um problema "gravíssimo" em termos financeiros.

"É fácil iniciar obras, o difícil é concluí-las e pagá-las", criticou, depois de desmistificar a ideia de que
ia ser feito um acesso à A25 em Quintela.
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Também o Bairro da Fontinha, na freguesia de Quintela de Azurara, "não tinha um metro de alcatrão,
nem quaisquer infra-estruturas". Décadas após décadas, a população viveu com pó e lama à entrada
da porta, situação que já está definitivamente solucionada, visto que a estrada está com todas as
condições.

Num "manto de terra" esteve também a povoação de Água Levada, na freguesia de Espinho, cuja
pavimentação rondou os 250 mil euros, incluindo o troço até à empresa Felmica. A Câmara fez um
acordo com esta empresa e parte da via foi feita graças à colaboração entre ambas.

Dentro de duas semanas, a ligação Tragos-Corvaceira vai também sofrer alterações, estando
projectado um "tapete com qualidade" no valor de 500 mil euros para o local onde agora existe uma
"estrada do século passado sem qualidade".

Na freguesia de Fornos de Maceira Dão, a maior do concelho a seguir a Mangualde, a aldeia de
Fagilde vai ficar com o problema dos acessos resolvido com um novo piso, acontecendo o mesmo com
o acesso à barragem de Fagilde. "Era quase impossível passar aqui. Esta é uma zona importante
porque vem aqui muita gente, não só para a barragem, mas para uma zona de turismo, ainda que
seja privada, e para a ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]", esclareceu o autarca,
reforçando que têm de fazer "bons acessos para os sítios importantes".

"Menina dos nossos olhos"

A zona industrial do Salgueiro estava parada há sete anos e este executivo recuperou a obra, dotando
o local com todas as infra-estruturas e acelerando o processo para que as empresas possam começar
a instalar-se. "É a menina dos nossos olhos, queremos fazê-la rapidamente, porque já temos todos os
terrenos vendidos", anunciou, referindo que os 120 mil metros quadrados foram poucos para tanta
procura.

Contudo, houve empresas circundantes que já quiseram abandonar Mangualde devido à falta de
condições, por isso, João Azevedo defende que "é inadmissível que esta obra esteja parada há sete
anos".

Segundo disse, este investimento e a grande procura por parte das empresas dá ânimo ao executivo
para "trabalhar e força para pedir apoio para Mangualde que é uma terra de futuro".

Água em Chãs de Tavares

As freguesias de Chãs de Tavares e Freixiosa, localizadas no alto do concelho, não recebem água com
qualidade como a que sai das torneiras dos habitantes de Mangualde. A anterior Câmara transportava
água em camiões e depois despejava-
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-a para depósitos velhos que 'estragavam' a água, tendo de pagar uma renda mensal.

Em Julho/Agosto, uma conduta com oito quilómetros de extensão entre Freixiosa e Chãs de Tavares
vai permitir que estas duas freguesias tenham água própria para consumo. Os trabalhos estão a ser
feitos por ajuste directo, ou seja, por funcionários da Câmara, o que, na opinião do presidente, só
"mostra a qualidade dos trabalhadores".

Aquisição

de património

O actual executivo adquiriu o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde para edificar
uma Unidade de Saúde Familiar. O autarca espera que os trabalhos fiquem rapidamente concluídos,
pois será uma mais-valia para muitos idosos que param ali para sair dos transportes públicos e têm de
fazer uma grande deslocação para o centro de saúde. O edifício vai ter estacionamento para utentes e
funcionários, elevador exterior de grandes dimensões e acesso privilegiado para ambulâncias.

O Bairro Municipal é mais um local que vai ser intervencionado, estando projectada a reabilitação de
20 casas sociais que ronda os 600 mil euros. A Câmara vai ainda candidatar-se a fundos para a
construção de 90 fogos de habitação social, para os quais já adquiriu terreno.

Na visita pelo concelho, João Azevedo mostrou mais um conjunto de obras que estão a decorrer como
é o caso da Avenida da Senhora do Castelo que está "inqualificável" devido ao mau estado em que se
encontra.

Outro caso é a Quinta da Sampaia que vai ser alvo de uma reabilitação profunda no valor de um
milhão de euros.

João Azevedo quer arranjar todas as rotundas do concelho, principalmente as que estão nos principais
acessos a Mangualde. Numa dessas entradas, a sucata vai transformar-se num investimento privado
ainda mantido em segredo.

Para este executivo, a manutenção dos edifícios é fundamental, pois é preciso "manter o que há, não
se pode só fazer novo".

Ao nível da educação, a Escola Secundária vai ser aumentada para ter espaço para o Centro
Educativo, estando em projecto um campus escolar que albergue o ensino básico e secundário.
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Mangualde recebeu 3º estágio regional de Karaté

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3011

Data Publicação:

22-06-2010

Mangualde

22 ' 06 ' 2010

2010-06-22

Concentração teve lugar este Domingo, dia 20 de Junho, no Pavilhão Municipal e contou com a
participação de cerca de nove dezenas de Karatecas

Mangualde acolheu este Domingo, dia 20 de Junho, o 3º Estágio Regional de Karaté. No Pavilhão
Municipal estiveram presentes cerca de 90 Karatecas, com idades compreendidas entre os 4 e os 60
anos de idade, oriundos dos diversos Dojos do Distrito de Viseu e da Guarda. Este evento foi
organizado pelo Clube de Karate Shotokan de Mangualde e contou com o apoio da Câmara Municipal
de Mangualde. Em representação do Município de Mangualde, esteve presente Joaquim Patrício,
Vereador do Desporto.

A orientar o estágio estiveram presentes três Mestres do Conselho Técnico da Karate-Do Portugal
Shotokan (KPS), Kyoshi José Chagas, 6º Dan, Mestre Alfredo Henriques, 5º Dan e Mestre César Olival,
5º Dan.

Este Estágio Regional foi dividido em duas classes distintas: a primeira para graduações de cinto
branco a vermelho, tendo sido dividida a classe pelos três mestres presentes; a segunda classe foi
orientada para os cintos vermelhos, castanhos e negros, estando alguns deles em preparação para se
submeter a exame de cinto negro já no próximo fim-de-semana em Caneças.
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Mangualde - Município promove "Andanças Seniores" - Idade sem Fronteiras para o
Convívio

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3022

22-06-2010

Mangualde

22 ' 06 ' 2010

2010-06-22

MIL IDOSOS DE PASSEIO ATÉ VIANA DO CASTELO de 21 de Junho a 1 de Julho

Entre os dias 21 de Junho e 1 de Julho, os residentes de todas as freguesias do Concelho de
Mangualde, com idade igual ou superior a 65 anos, vão viajar até Viana do Castelo, no âmbito da
iniciativa "Andanças Seniores", promovida pela Câmara Municipal de Mangualde.

As inscrições, que eram gratuitas, fecharam no passado dia 31 de Maio e as viagens irão decorrer de
acordo com a seguinte distribuição por freguesias:

21 de Junho - Chãs de Tavares e Moimenta de Maceira Dão

22 de Junho - S. João da Fresta, Espinho, Cunha Alta e Freixiosa

23 de Junho - Póvoa de Cervães, Mesquitela e Alcafache

24 de Junho - Cunha Baixa, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Travanca de Tavares

28 de Junho - Lobelhe do Mato, Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e Abrunhosa-a-Velha

29 de Junho - Centro Social de Santiago de Cassurrães, Quintela de Azurara, Fornos de Maceira Dão e
Várzea de Tavares

30 de Junho - Santiago de Cassurrães e Associação de Solidariedade Social das Contenças
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1 de Julho - Mangualde

Os idosos serão acompanhados pelos Técnicos de Acção Social da Autarquia, que contaram com a
prestigiosa colaboração dos Presidentes de Junta na divulgação desta iniciativa. A Câmara Municipal
de Mangualde pretende assim dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do Concelho.
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Mangualde

Presidente da Câmara
mostra obras no concelho
O presidente da Câmara, João Azevedo, mostra hoje aos
jornalistas, no decorrer de uma
visita guiada, as obras que estão
a decorrer no município desde
que iniciou o mandato.
Entre as empreitadas encontram-se, entre outras, a rotunda

da A25, a zona industrial de Salgueiro, a Unidade de Saúde Familiar, a Variante da Corvaceira, a Quinta da Sampaia, o pavilhão municipal, a estação da
CP, a zona industrial de Salgueiro e a intervenção na rede de
água no alto concelho.
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Crianças e jovens com três
semanas repletas de actividades
Visitas a monumentos,
actividades aquáticas
e idas à praia são
as propostas feitas pela
autarquia às crianças
e jovens do município.
Durante três semanas, a
monotonia entra de férias
A Câmara Municipal de Mangualde já abriu inscrições para as
'Férias Desportivas', cujo programa se estende ao longo de quase
um mês e tem por objectivo ocupar os tempos livres das muitas
crianças e jovens do concelho.
De 12 a 30 de Julho, os participantes, com idades entre os 8 e
os 14 anos, terão à disposição um
vasto conjunto de actividades
Na primeira semana, decorrem actividades aquáticas e
desportivas, excursões e idas à

Um dos passeios propostos é às Ruínas de Conimbriga

praia. Será feita uma visita ao
Museu da Miniatura automóvel de Gouveia, à Quinta das

Lágrimas, em Coimbra, e também nesta cidade, ao Portugal
dos Pequenitos.

A fechar a primeira semana
das 'Férias Desportivas',
haverá actividades físicas no
pavilhão municipal e uma
visita à Quinta da Maúnça, na
Guarda.
A segunda semana do programa é igualmente preenchida, com destaque para as visitas
às ruínas de Conímbriga, ao Jardim Botânico de Coimbra e ao
Museu do Caramulo, em Tondela. Na quarta e na sexta-feira,
os jovens vão até à praia, em
Aveiro.
Na última semana, os participantes, além de terem outras
ocupações, terão oportunidade
de andar a cavalo no Centro
Hípico do Montebelo, em Viseu.
A iniciativa termina com
mais uma viagem até à praia,
desta vez à de Mira.
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PSD de Mangualde quer esclarecimentos sobre ajuste directo da Câmara Municipal de
Mangualde

Tipo Meio:

Internet
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Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=175
:psd-de-mangualde-quer-esclarecimentos-sobre-ajuste-directo-da-camara-municipal-demangualde&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Empresa de comunicação e livro 'fantasma' são as armas de arremesso

PSD de Mangualde e Câmara em guerra por causa de gastos

O PSD de Mangualde exigiu que o executivo da Câmara Municipal de Mangualde esclarecesse o ajuste
directo de 30 mil euros que fez com uma empresa de comunicação do Porto. O presidente da
autarquia, João Azevedo, confirmou o contrato e garantiu que tudo foi feito de forma "transparente",
em "consciência" e para o bem do concelho "Assumimos que fizemos o ajuste directo e jamais nos
passaria pela cabeça fazer isto sem transparência. Isso acontecia no passado com a anterior Câmara",
acusou ontem João Azevedo.

Os sociais-democratas avançam, em comunicado, que o contrato foi feito por ajuste directo no valor
de 30 mil euros, pelo que "condenam a contratação de serviços de assessoria de marketing e
comunicação num período de profunda crise económica a uma empresa do Porto, recém-criada e sem
portfólio conhecido".

De acordo com o PSD, esta empresa tem apenas um contrato, "também por ajuste directo, para
serviço de recolha de artigos de imprensa (.) à empresa que gere os lixos da área metropolitana no
Porto, embora num montante francamente inferior aos 30 mil euros do ajuste directo pela Câmara
Municipal de Mangualde".

João Azevedo devolveu os ataques e revelou que, em período homólogo, o actual executivo gastou
menos "quatro mil euros em comunicação do que a Câmara anterior". "Foi um ajuste directo com
consciência, com bom senso para ajudar o concelho de Mangualde, para o valorizar", frisou.

Segundo o autarca, desde que está na Câmara, a empresa já fez 450 notícias e está a fazer "um
excelente trabalho" por Mangualde, o qual tem levado a que as pessoas sintam mais "confiança" e
"auto-estima". "Agora, Mangualde é um concelho respeitado e procurado por diversas empresas",
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adiantou, contrariando o PSD quando este disse que não é "perceptível qualquer benefício óbvio para
o concelho de Mangualde".

O PSD não entende o por quê da escolha da empresa 'Essência Completa - Marketing, Comunicação e
Media, Lda', com sede no Porto e criada três dias depois de o executivo camarário ter tomado posse,
"ignorando a realidade social e económica do concelho de Mangualde".

João Azevedo explicou que a "competência" das pessoas foi um factor "determinante" para a escolha
desta empresa de assessoria e não vê qualquer problema em contratar uma empresa criada
recentemente. E acrescenta: "Se fosse uma questão eleitoralista tínhamos escolhido pessoas de
Mangualde".

"Os senhores da oposição andam um bocado esquecidos, já não se lembram que o anterior executivo
mandou fazer um livro por 47 mil euros e nunca o viu", lembrou João Azevedo, acusando o PSD de
não ter sido transparente enquanto esteve à frente da Câmara. Para o autarca, "o PSD está assustado
com o volume de obras" que o PS tem feito no concelho e "acham que tudo isto é uma coisa estranha,
porque eles não tiveram essa capacidade". Por isso, defende que a oposição tratou esta questão de
uma forma "medíocre".

"O PSD devia perguntar-nos o que nós andamos a fazer para reduzir a despesa acumulada que cá
deixou. De Janeiro a Abril, gastámos menos três milhões de euros e menos dois mil euros em
publicidade", revelou.

Quanto à empresa de comunicação, o autarca mangualdense garante que vai trabalhar com ela e com
mais empresas, porque quer "uma dinâmica muito forte no concelho".

CTF

Actualizado em Domingo, 20 Junho 2010 19:55

Página 36

Diário de Viseu
A37

ID: 30660352

18-06-2010

Tiragem: 2327

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,65 x 19,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Empresa de comunicação e livro 'fantasma' são as armas de arremesso

PSD de Mangualde e Câmara
em guerra por causa de gastos
CATARINA TOMÁS FERREIRA

O PSD de Mangualde exigiu
que o executivo da Câmara
Municipal de Mangualde esclarecesse o ajuste directo de 30
mil euros que fez com uma
empresa de comunicação do
Porto.
Na resposta, o presidente da
autarquia, João Azevedo, confirmou o contrato e garantiu
que tudo foi feito de forma
"transparente", em "consciência" e para o bem do concelho.
"Assumimos que fizemos o
ajuste directo e jamais nos passaria pela cabeça fazer isto sem
transparência. Isso acontecia
no passado com a anterior Câmara", acusou ontem João Azevedo, em declarações ao Diário
de Viseu.
Os sociais-democratas avançam, em comunicado, que o
contrato foi feito por ajuste
directo no valor de 30 mil euros,
pelo que "condenam a contratação de serviços de assessoria de
marketing e comunicação num
período de profunda crise económica a uma empresa do Porto, recém-criada e sem portfólio
conhecido".
De acordo com o PSD, esta
empresa tem apenas um contrato, "também por ajuste directo, para serviço de recolha de
artigos de imprensa (…) à
empresa que gere os lixos da
área metropolitana no Porto,

embora num montante francamente inferior aos 30 mil euros
do ajuste directo pela Câmara
Municipal de Mangualde".
João Azevedo devolveu os
ataques e revelou que, em período homólogo, o actual executivo gastou menos "quatro mil
euros em comunicação do que
a Câmara anterior". "Foi um
ajuste directo com consciência,
com bom senso, para ajudar o
concelho de Mangualde, para o
valorizar", frisou.
Segundo o autarca, desde
que está na Câmara, a empresa
já fez 450 notícias e está a fazer
"um excelente trabalho" por
Mangualde, o qual tem levado
a que as pessoas sintam mais
"confiança" e "auto-estima".
"Agora, Mangualde é um concelho respeitado e procurado
por diversas empresas", adiantou, contrariando o PSD quando este diz que não é "perceptível qualquer benefício óbvio para o concelho de Mangualde".
O PSD não entende o por
quê da escolha da empresa 'Essência Completa - Marketing,
Comunicação e Media, Lda',
com sede no Porto, e criada três
dias depois de o executivo
camarário ter tomado posse,
"ignorando a realidade social e
económica do concelho de
Mangualde".
João Azevedo explicou que a
"competência" das pessoas foi
um factor "determinante" para

a escolha desta empresa de
assessoria e não vê qualquer
problema em contratar uma
empresa criada recentemente.
E acrescenta: "Se fosse uma
questão eleitoralista, tínhamos
escolhido pessoas de Mangualde".
"Os senhores da oposição andam um bocado esquecidos, já
não se lembram que o anterior
executivo mandou fazer um livro por 47 mil euros e nunca o
viu", lembrou João Azevedo,
acusando o PSD de não ter sido
transparente enquanto esteve à
frente da Câmara.
PSD está "assustado"
Para o autarca, "o PSD está
assustado com o volume de obras" que o PS tem feito no concelho e "acham que tudo isto é
uma coisa estranha, porque
eles não tiveram essa capacidade". Por isso, defende que a oposição tratou esta questão de
uma forma "medíocre".
"O PSD devia perguntar-nos
o que nós andamos a fazer para
reduzir a despesa acumulada
que cá deixou. De Janeiro a
Abril, gastámos menos três milhões de euros e menos dois mil
euros em publicidade", revelou.
Quanto à empresa de comunicação, o autarca mangualdense garante que vai trabalhar
com ela e com mais empresas,
porque quer "uma dinâmica
muito forte no concelho".
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Assessoria cria
“guerra” entre PSD
e autarquia
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Visita guiada às obras a decorrer no concelho de Mangualde
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16-06-2010

mangualde/

16 Junho 2010

A Câmara Municipal de Mangualde vai realizar no próximo dia 22 de Junho, terça-feira, uma visita
guiada com a Comunicação Social pelas várias obras que estão a decorrer no concelho, indo o
presidente da Câmara, João Azevedo, e elementos do executivo explicar no terreno as diversas
intervenções efectuadas desde Novembro do ano passado.

O ponto de encontro é no Largo da Câmara Municipal, pelas 10h00, e serão visitadas obras nos
seguintes locais: Rotunda A25, Rua do Faísca, Rua da Felmica, Rua Canedo Roda, Zona Industrial do
Salgueiro, Rua de Quintela, Bairro da Fontinha, Unidade de Saúde Familiar, Variante da Corvaceira,
Quinta da Sampaia, Rede de Água no Alto Concelho, Pavilhão Municipal, Estação CP, Largo das
Carvalhas, entre outras.

Toda a comitiva será transportada num mini autocarro.
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Governo vai avaliar critérios das SCUT ainda não portajadas

Autarcas servidos pelas A25 e A24
prometem estar atentos a estudo
A recente introdução
de portagens nas SCUT e
o anúncio de que um novo
estudo será feito para avaliar os critérios nas vias
que ainda não são portajadas estão a criar uma
onda de contestação nos
autarcas. No distrito de
Viseu, servido
pelas A24 e A25,
os responsáveis do poder
local não acreditam que a
medida avance no futuro,
mas alertam desde já que
irão recorrer a todos
os instrumentos legais
se tal vier a acontecer

O que é uma
concessão
SCUT?

SANDRA RODRIGUES

Autarcas dos municípios que
são atravessados pela A24 e
pela A25 não acreditam que estas auto-estradas venham a ser
portajadas. Mas, alguns admitem recorrer aos tribunais se esta medida se vier a concretizar
no futuro.
O Governo anunciou que está a avaliar a introdução de portagens nas quatro SCUT que,
este ano, não têm ainda custos
para o utilizador.
Em conferência de imprensa,
o secretário de Estado das Obras
Públicas, Paulo Campos, revelou que vão avançar estudos
que visam avaliar a introdução
de portagens. São elas: a Via do
Infante, que atravessa o Algarve; a A25, que liga Aveiro à Guarda; a A24, entre Viseu e Chaves; e a A23 de Torres Novas à
Guarda.
“Se os critérios, que têm a ver
com as condições socio-económicos das zonas em que estão
as vias e com a existência de
estradas alternativas, estiveram
cumpridos, avançaremos com

Estudo vai avaliar a introdução de portagens nas SCUT, entre as quais a A25

a aplicação do princípio do utilizador-pagador”, ou seja, a
introdução de portagens, disse
Paulo Campos.
De recordar que foi com base
em estudos idênticos, feitos em
2007, que surgiu agora a decisão de começar a cobrar portagens nas estradas Norte Litoral,
Grande Porto e Costa de Prata.
"Não pode haver
atropelamento
nos critérios"
"Não cumprimos os critérios
de desenvolvimento. A região
não tem um PIB igual ou superior a 80 % do valor nacional e
tão pouco há alternativas", disse o presidente da Câmara de
Viseu, Fernando Ruas, confiante de que esta será a conclusão

do estudo.
O autarca social-democrata
frisou que caso os critérios sejam "atropelados", "enquanto
tivermos possibilidades de
actuar, iremos fazê-lo, nem que
para isso seja necessário usar
todos os instrumentos legais,
nomeadamente avançar com
providências cautelares".
O também presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses lembrou que
este é um recurso que está a ser
adoptado por autarcas que agora viram as vias que atravessam
os seus concelhos a serem portajadas porque "a introdução de
portagens não cumpriu com os
critérios anteriormente estabelecidos".
"Vamos estar atentos. Estou

descansado com as eventuais
conclusões do estudo. Tenho
medo é que aconteça como
aconteceu noutros concelhos
que, apesar de não reunirem os
critérios definidos, foram prejudicados", sustentou.
Mais a Norte, em Lamego,
concelho servido pela A24, o
autarca defende que a avançar
a intenção será "um absurdo". O
social-democrata Francisco Lopes admitiu mesmo "erguer o
tom de voz se o Governo portajar a única via decente que serve todo o Douro Sul".
Há falta de alternativas
Castro Daire é outro dos concelhos por onde passa a A24 e o
autarca local, o socialista Fernando Carneiro, acredita que a

via não irá ser portajada porque
"há falta de alternativas e ainda
falta muito para que estes concelhos atinjam o desenvolvimento que leve à introdução de
portagens".
O mesmo é referido pelo
também socialista João Azevedo, autarca de Mangualde, cuja
A25 é uma das principais vias
de comunicação do concelho.
"Tenho a convicção de que os
pressupostos anunciados há
alguns anos para a não introdução de portagens nesta via
vão-se manter", sublinhou,
lembrando que "não há uma
alternativa viável e, por isso,
pode aparecer o estudo que
aparecer que confio nas pessoas que exercem cargos ao mais
alto nível".

Uma concessão Scut
(Sem Custo para o Utilizador) é uma auto-estrada em
que o Estado substitui-se ao
utilizador no pagamento
da portagem, utilizando,
para isso, o dinheiro dos
contribuintes. O Estado
entrega a construção, financiamento, exploração e
manutenção da auto-estrada a um consórcio privado,
pagando a este uma dada
tarifa por cada veículo que
circula nessa via.
Segundo o Governo, os
critérios para adoptar o sistema de portagens nas
scuts são o PIB per capita
das zonas onde passam as
estradas, o poder de compra dessas mesmas zonas e,
por fim, a duração em tempo a percorrer pela alternativa rodoviária.
"Estou completamente descansado, sendo certo que sabemos que as novas vias terão de
ser portajadas, como por exemplo o IC12", concluiu João Azevedo.
Já o deputado socialista eleito por Viseu, Acácio Pinto, desvalorizou o anúncio do Governo relativamente ao lançamento do estudo, lembrando que
"não vale a pena especular, sem
antes haverem conclusões".
"Temos de aguardar. Há um
conjunto de critérios que são
conhecidos e o estudo irá reflectir a realidade", disse o deputado do PS.
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Autarcas de Viseu
aguardam estudo
do Governo
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Decorrem até domingo

Acções de formação vão sensibilizar idosos
Começam hoje as acções de
formação 'Idosos em Segurança', com final agendado para o
próximo domingo.
Promovidas pela Rede Social
de Mangualde, têm início na
Junta de Freguesia de Chãs de
Tavares e amanhã realizam-se
na Associação Brio do Povo de
Matados, às 18h00. No dia 20, a
iniciativa decorre no Centro
Social Paroquial de S. João da
Fresta às 10h00.
As acções destinam-se a toda
a comunidade, em especial à
população idosa.

O evento parte de parcerias
entre o Município, GNR e as

Juntas de Freguesia de Chãs de
Tavares e de S. João da Fresta.
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Mangualde junta gastronomia à festa do futebol

Viseu e Tondela sem Mundial nas ruas
O Mundial de futebol,
que começou na passada
sexta-feira, realiza-se
na África do Sul, mas
encontra feedback
em todos os pontos
do globo. O distrito
de Viseu é um desses
pontos, embora nalguns
concelhos seja mais difícil
encontrar uma referência
ao Campeonato do Mundo
do que outros
VÍTOR RAMOS

Com o Verão à porta, ainda
que a chuva tente dar a sua última 'cartada', o Mundial de futebol promete ser o centro das
atenções e o primeiro factor de
congregação de massas por todo
o Mundo. Porém, em Viseu, não
será tão fácil, como noutros
anos, ver os portugueses juntos
no apoio à selecção nacional. O
habitual espaço, no parque da cidade (agora em obras), não será
substituído por outro. Não por
falta de alternativas mas sim, segundo a autarquia, pelos horários dos diferentes jogos do Campeonato do Mundo (12h30;
15h00 e 19h30).
Assim, ao contrário do que
sucedeu, por exemplo, no
Euro'2008, não haverá, desta
feita, um ecrã gigante disponibilizado pela Câmara Municipal de Viseu num local público
para a concentração de centenas de pessoas que queiram vibrar, em conjunto, no apoio à
selecção.
No entanto, até poderá acontecer que o tal ecrã apareça numa fase posterior do Mundial,
como adianta o vereador de
desporto da CM Viseu, Guilherme Almeida.
"Enquanto não soubermos
os horários, em concreto, dos
jogos da selecção nacional, caso
esta se qualifique na fase de grupos, não colocaremos um ecrã
gigante. As horas dos jogos desta fase não são muito adequados porque se tratam de dias da
semana e em horário de trabalho", refere.
Aliás, Guilherme Almeida
vai mais longe e concorda com
a posição de Fernando Ruas,
presidente da CM Viseu.
"Não queremos ser acusados
de incentivarmos o absentismo
das pessoas mas vamos estar
atentos e acompanhar a evolução da selecção no Mundial,

ainda que não saibamos se, depois, teremos ecrãs disponíveis
para a criação desse espaço".
O concelho não ficará, porém,
órfão do espírito do Mundial. A
autarquia incentivou, mais uma
vez, a organização do evento
"Viseu Apoio 1000", que fez a
sua estreia aquando da presença
da selecção nacional na cidade,
no estágio de preparação para o
Euro'2008. O evento decorreu
ontem (ver página 2) e percorreu as ruas da cidade.
Mas para os viseenses que
não dispensam o convívio na
hora de assistir aos jogos da equipa de todos nós, haverá opções
por toda a cidade, nomeadamente nos grandes espaços comerciais.
Aqueles que prometem juntar mais pessoas estão situados
no Forum Viseu e no Palácio do
Gelo Shopping.
José Arimateia, relações públicas do Grupo Visabeira, proprietário do Palácio do Gelo, lembra
a importância da projecção dos
jogos da selecção.
"É uma tradição que vamos
manter e é importante porque
há pessoas que gostam de assistir aos jogos nestas condições.
Vamos ter um LED gigante no
terraço do lado nascente do Palácio do Gelo onde vamos projectar os jogos da selecção. No
caso das condições atmosféricas não o permitirem, passamos
a projecção para o lado de dentro, como já aconteceu noutras
situações (piso 3).
Aquele responsável não quis,
porém, comentar a possibilidade da projecção dos jogos incentivarem o absentismo, sugestão do presidente da CM Viseu.
Os muitos espaços de restauração da cidade serão também
pontos apelativos, sobretudo os
mais históricos no que toca à
transmissão de jogos de futebol.

fáceis mas a própria feira das
tasquinhas sairá mais rentabilizada com a projecção do Mundial. Vai ser um espaço muito
interessante".

Em Mangualde, o LED gigan te projectará os jogos do Mundial e, ao lado, o palco receberá espectáculos musicais

queno palco para alguns espectáculos musicais e com uma
pequena bancada coberta para
aumentar o conforto dos espectadores.
Joaquim Patrício, vice-presidente da autarquia mangualdense, destaca a animação que
o espaço trará à cidade e a junção da gastronomia ao futebol.

"Toda esta acção se passará
num espaço contíguo à estação, bem aproveitado, onde esteve há pouco tempo a feira do
livro, na Avenida Conde D.
Henrique. Foram ali construídas as tasquinhas, da iniciativa
"As tasquinhas vão à cidade", esplanadas e o LED onde se poderão assistir aos jogos do Mun-

dial. É um espaço muito engraçado, onde se poderá passar
uma bela tarde, e fazemo-lo, acima de tudo, porque Portugal está no Mundial e devemos dar
impacto ao Campeonato do
Mundo também junto dos
mangualdenses. Fizemo-lo
com um grande equilíbrio de
contas, porque os dias não são

Em Tondela... só nos cafés
A par da autarquia viseense,
a Câmara Municipal de Tondela decidiu, igualmente, não
criar qualquer espaço próprio
para a visualização dos jogos do
evento mais mediático do futebol e a justificação é a mesma:
os horários.
António Dinis, vereador do
desporto da CM Tondela, confirmou-nos essa opção e lamentou as horas dos jogos de Portugal na fase de grupos (15h00
contra Brasil e Costa do Marfim
e 12h30 frente à Coreia do Norte).
"O horário dos jogos não é o
mais indicado para se projectarem, propositadamente, os
jogos da selecção. Tratam-se
de dias de semana e, portanto,
não fazia sentido colocar um
ecrã gigante quando as pessoas estão a trabalhar. Ainda
assim, haverá alguns espaços
comerciais em Tondela que
farão, como é hábito, a projecção dos encontros do
Mundial para os tondelenses
que puderem assistir".

'Tasquinhas' e futebol
Cartaz atractivo é também
apresentado pela Câmara Municipal de Mangualde. A Avenida Conde D. Henrique é, por estes dias, sinónimo de festa. A
autarquia, presidida por João
Azevedo, aproveitou a iniciativa "As tasquinhas vão à cidade"
para transmitir, mesmo ao lado, todos os jogos da selecção
nacional, num LED montado
para o efeito. Mas não é só, o espaço conta ainda com um pe-
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'1.º Passeio Internacional' decorre sexta e sábado

80 verdadeiras relíquias vão passear
pelos concelhos de Viseu e Mangualde
com passagem por diversas ruas da cidade de Viseu e pelo
Hospital de São Teotónio.

"Oitenta relíquias vão
participar no '1.º Passeio
Internacional de Carros
Antigos e Clássicos'", de
acordo com Jaime Silva,
da organização do evento,
que decorrerá
nos próximos dias
18 e 19 (sexta e sábado)
em Viseu e Mangualde
SEIA DE MATOS

O passeio é organizado pela
Casa de Pessoal do Hospital de
São Teotónio. "A finalidade é
conhecer coisas novas, o convívio e dar a conhecer às pessoas
verdadeiras beldades de quatro
rodas", sublinhou Jaime Silva.
Para se ter uma ideia do tipo
de viaturas que participam no
passeio, encontra-se "uma de
matrícula francesa, com 25
anos". Daí que não seja muito
difícil adivinhar os modelos
que aparecerão, alguns com o
dobro ou o triplo da idade.
O programa dos dois dias de
convívio é extenso. Começará
com um 'Dão de Honra' na Casa da Ribeira, em Viseu, às
21h00 de sexta, com a presença
dos presidentes das câmaras de
Viseu, Fernando Ruas, e Mangualde, João Azevedo, assim co-

Carros antigos são uma paixão para muitas pessoas. Durante dois dias, Viseu e Mangualde recebem autênticas preciosidades

mo do governador civil de Viseu, Miguel Ginestal e do presidente da Junta de Freguesia de
Santa Maria, Manuel Lameira.

Jaime Silva adiantou que "no
mesmo espaço, actuará a Infantuna de Viseu, seguindo-se
um beberete com Vinho do

Dão, acompanhado com Queijo da Serra da Estrela".
No dia seguinte, as actividades começam bem cedo, logo

às 8h00, com a concentração
dos carros no Largo da Sé de
Viseu. A partida para Mangualde está marcada para as 9h30,

Jantar em Viseu
A 'caravana' rumará depois
ao concelho de Mangualde, onde chegará ao Largo da Câmara
por volta das 10h00. "Aí, os carros ficarão em exposição até à
saída para Cunha Alta e Santiago de Cassurrães, onde será feita uma visita à Igreja de Cervães. Nova partida e o destino
será a Quinta dos Roques, em
Abrunhosa do Mato, onde haverá uma prova de vinhos e decorrerá o almoço, seguido de
um pequeno descanso.
Às 15h00, os veículos farão
um passeio pelas aldeias turísticas do município vizinho, estando previsto um lanche, às
17h00, na Senhora do Castelo,
seguindo-se uma gincana na
cidade, "para as pessoas apreciarem uma vez mais as máquinas", acentuou Jaime Silva.
O regresso a Viseu está previsto para as 19h00, via Povolide, até ao Hotel Durão, onde decorrerá o jantar de encerramento e onde os participantes do
passeio poderão assistir a uma
actuação do Real Tunel Académico de Viseu.
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VISEU RECEBE
PRIMEIRO PASSEIO
DE CARROS ANTIGOS
80 ‘RELÍQUIAS’ MARCAM PRESENÇA

P5

Página 46

A47

Viseu e Tondela sem Mundial nas ruas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu.pt

URL:

http://www.diarioviseu.pt/11447.htm

Data Publicação:

14-06-2010

Segunda-feira, 14 de Junho 2010

O Mundial de futebol, que começou na passada sexta-feira, realiza-se na África do Sul, mas encontra
feedback em todos os pontos do globo. O distrito de Viseu é um desses pontos, embora nalguns
concelhos seja mais difícil encontrar uma referência ao Campeonato do Mundo do que outros

Com o Verão à porta, ainda que a chuva tente dar a sua última 'cartada', o Mundial de futebol
promete ser o centro das atenções e o primeiro factor de congregação de massas por todo o Mundo.
Porém, em Viseu, não será tão fácil, como noutros anos, ver os portugueses juntos no apoio à
selecção nacional. O habitual espaço, no parque da cidade (agora em obras), não será substituído por
outro. Não por falta de alternativas mas sim, segundo a autarquia, pelos horários dos diferentes jogos
do Campeonato do Mundo (12h30; 15h00 e 19h30).

Assim, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, no Euro'2008, não haverá, desta feita, um ecrã
gigante disponibilizado pela Câmara Municipal de Viseu num local público para a concentração de
centenas de pessoas que queiram vibrar, em conjunto, no apoio à selecção.

No entanto, até poderá acontecer que o tal ecrã apareça numa fase posterior do Mundial, como
adianta o vereador de desporto da CM Viseu, Guilherme Almeida.

"Enquanto não soubermos os horários, em concreto, dos jogos da selecção nacional, caso esta se
qualifique na fase de grupos, não colocaremos um ecrã gigante. As horas dos jogos desta fase não são
muito adequados porque se tratam de dias da semana e em horário de trabalho", refere.

Aliás, Guilherme Almeida vai mais longe e concorda com a posição de Fernando Ruas, presidente da
CM Viseu.

"Não queremos ser acusados de incentivarmos o absentismo das pessoas mas vamos estar atentos e
acompanhar a evolução da selecção no Mundial, ainda que não saibamos se, depois, teremos ecrãs
disponíveis para a criação desse espaço".
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O concelho não ficará, porém, órfão do espírito do Mundial. A autarquia incentivou, mais uma vez, a
organização do evento "Viseu Apoio 1000", que fez a sua estreia aquando da presença da selecção
nacional na cidade, no estágio de preparação para o Euro'2008. O evento decorreu ontem (ver página
2) e percorreu as ruas da cidade.

Mas para os viseenses que não dispensam o convívio na hora de assistir aos jogos da equipa de todos
nós, haverá opções por toda a cidade, nomeadamente nos grandes espaços comerciais.

Aqueles que prometem juntar mais pessoas estão situados no Forum Viseu e no Palácio do Gelo
Shopping.

José Arimateia, relações públicas do Grupo Visabeira, proprietário do Palácio do Gelo, lembra a
importância da projecção dos jogos da selecção.

"É uma tradição que vamos manter e é importante porque há pessoas que gostam de assistir aos
jogos nestas condições. Vamos ter um LED gigante no terraço do lado nascente do Palácio do Gelo
onde vamos projectar os jogos da selecção. No caso das condições atmosféricas não o permitirem,
passamos a projecção para o lado de dentro, como já aconteceu noutras situações (piso 3).

Aquele responsável não quis, porém, comentar a possibilidade da projecção dos jogos incentivarem o
absentismo, sugestão do presidente da CM Viseu.

Os muitos espaços de restauração da cidade serão também pontos apelativos, sobretudo os mais
históricos no que toca à transmissão de jogos de futebol.

'Tasquinhas' e futebol

Cartaz atractivo é também apresentado pela Câmara Municipal de Mangualde. A Avenida Conde D.
Henrique é, por estes dias, sinónimo de festa. A autarquia, presidida por João Azevedo, aproveitou a
iniciativa "As tasquinhas vão à cidade" para transmitir, mesmo ao lado, todos os jogos da selecção
nacional, num LED montado para o efeito. Mas não é só, o espaço conta ainda com um pequeno palco
para alguns espectáculos musicais e com uma pequena bancada coberta para aumentar o conforto dos
espectadores.

Joaquim Patrício, vice-presidente da autarquia mangualdense, destaca a animação que o espaço trará
à cidade e a junção da gastronomia ao futebol.

"Toda esta acção se passará num espaço contíguo à estação, bem aproveitado, onde esteve há pouco
tempo a feira do livro, na Avenida Conde D. Henrique. Foram ali construídas as tasquinhas, da
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iniciativa "As tasquinhas vão à cidade", esplanadas e o LED onde se poderão assistir aos jogos do
Mundial. É um espaço muito engraçado, onde se poderá passar uma bela tarde, e fazemo-lo, acima de
tudo, porque Portugal está no Mundial e devemos dar impacto ao Campeonato do Mundo também
junto dos mangualdenses. Fizemo-lo com um grande equilíbrio de contas, porque os dias não são
fáceis mas a própria feira das tasquinhas sairá mais rentabilizada com a projecção do Mundial. Vai ser
um espaço muito interessante".

Em Tondela... só nos cafés

A par da autarquia viseense, a Câmara Municipal de Tondela decidiu, igualmente, não criar qualquer
espaço próprio para a visualização dos jogos do evento mais mediático do futebol e a justificação é a
mesma: os horários.

António Dinis, vereador do desporto da CM Tondela, confirmou-nos essa opção e lamentou as horas
dos jogos de Portugal na fase de grupos (15h00 contra Brasil e Costa do Marfim e 12h30 frente à
Coreia do Norte).

"O horário dos jogos não é o mais indicado para se projectarem, propositadamente, os jogos da
selecção. Tratam-se de dias de semana e, portanto, não fazia sentido colocar um ecrã gigante quando
as pessoas estão a trabalhar. Ainda assim, haverá alguns espaços comerciais em Tondela que farão,
como é hábito, a projecção dos encontros do Mundial para os tondelenses que puderem assistir".
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"Oitenta relíquias vão participar no '1.º Passeio Internacional de Carros Antigos e Clássicos'", de
acordo com Jaime Silva, da organização do evento, que decorrerá nos próximos dias 18 e 19 (sexta e
sábado) em Viseu e Mangualde

O passeio é organizado pela Casa de Pessoal do Hospital de São Teotónio. "A finalidade é conhecer
coisas novas, o convívio e dar a conhecer às pessoas verdadeiras beldades de quatro rodas",
sublinhou Jaime Silva.

Para se ter uma ideia do tipo de viaturas que participam no passeio, encontra-se "uma de matrícula
francesa, com 25 anos". Daí que não seja muito difícil adivinhar os modelos que aparecerão, alguns
com o dobro ou o triplo da idade.

O programa dos dois dias de convívio é extenso. Começará com um 'Dão de Honra' na Casa da
Ribeira, em Viseu, às 21h00 de sexta, com a presença dos presidentes das câmaras de Viseu,
Fernando Ruas, e Mangualde, João Azevedo, assim como do governador civil de Viseu, Miguel Ginestal
e do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, Manuel Lameira. Jaime Silva adiantou que "no
mesmo espaço, actuará a Infantuna de Viseu, seguindo-se um beberete com Vinho do Dão,
acompanhado com Queijo da Serra da Estrela".

No dia seguinte, as actividades começam bem cedo, logo às 8h00, com a concentração dos carros no
Largo da Sé de Viseu. A partida para Mangualde está marcada para as 9h30, com passagem por
diversas ruas da cidade de Viseu e pelo Hospital de São Teotónio.

Jantar em Viseu

A 'caravana' rumará depois ao concelho de Mangualde, onde chegará ao Largo da Câmara por volta
das 10h00. "Aí, os carros ficarão em exposição até à saída para Cunha Alta e Santiago de Cassurrães,
onde será feita uma visita à Igreja de Cervães. Nova partida e o destino será a Quinta dos Roques, em
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Abrunhosa do Mato, onde haverá uma prova de vinhos e decorrerá o almoço, seguido de um pequeno
descanso.

Às 15h00, os veículos farão um passeio pelas aldeias turísticas do município vizinho, estando previsto
um lanche, às 17h00, na Senhora do Castelo, seguindo-se uma gincana na cidade, "para as pessoas
apreciarem uma vez mais as máquinas", acentuou Jaime Silva.

O regresso a Viseu está previsto para as 19h00, via Povolide, até ao Hotel Durão, onde decorrerá o
jantar de encerramento e onde os participantes do passeio poderão assistir a uma actuação do Real
Tunel Académico de Viseu.
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Economia portuguesa
com energia!

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

F

iquei deveras satisfeito com as boas-novas ouvidas
esta semana: o Governo aprovou uma nova linha
de crédito para as PME’s; as exportações de mercadorias em Portugal registaram um crescimento de
18,4%; o PIB a crescer 1,8 por cento face ao trimestre
homólogo; e Portugal conseguiu pela primeira vez nos últimos anos alcançar um saldo positivo entre a importação e a
exportação de energia eléctrica.
O Governo aprovou esta semana uma nova linha de crédito para as Pequenas e Médias Empresas (PME’s), no valor
de 1,250 milhões de euros. Do total, 450 milhões de euros
são reservados para empresas exportadoras e 350 milhões
para micro e pequenas empresas, porque são dois segmentos
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com necessidades particulares no acesso ao crédito neste
momento. Nesta medida está ainda patente a preocupação
em facilitar o acesso ao crédito por parte de empresas que
até agora não beneficiaram destes instrumentos no passado, passando estas empresas a beneficiar de uma taxa de
garantia de 60%.
Por outro lado, as exportações de mercadorias em Portugal registaram um crescimento de 18,4% no trimestre
terminado em Abril. De acordo com os dados preliminares
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística em Fevereiro, Março e Abril, Portugal exportou 8,98 mil milhões de
euros em mercadorias, um crescimento de 18,4% face ao
mesmo período do ano passado.
E o PIB também cresceu. Segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística, revelados esta semana, a economia
portuguesa está em crescendo neste primeiro trimestre do
ano, com o PIB a crescer 1,8 por cento face ao trimestre
homólogo e de 1,1 por cento face ao quarto trimestre de
2009. Estamos perante o maior aumento das exportações
nos últimos três anos, o que impulsionou este crescimento
económico.
E as melhorias não se ficam por aqui. Portugal conseguiu pela primeira vez nos últimos anos alcançar um saldo positivo entre a importação e a exportação de energia
eléctrica. Entre Janeiro e Maio deste ano o País já exportou
mais electricidade que em todo o ano de 2009. De acordo
com os dados divulgados pela REN, face ao mesmo período de 2009, as importações de electricidade caíram 61%,
enquanto a produção interna aumentou 222%. E a sustentar este crescimento está sobretudo a produção de energia
eléctrica através fontes renováveis, que representam 70%
da produção eléctrica total. De salvaguardar que a aposta
do Governo nas energias renováveis, sobretudo a eólica, foi
determinante para que, pela primeira vez, as exportações
de electricidade fossem superiores às importações.
É com bastante satisfação que olho para estes dados
e para estes novos indicadores extremamente favoráveis
para a nossa economia e que contrastam com a conjuntura
negativa que o mundo atravessa.
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Economia com energia!
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conversas

“Voltar a Mangualde
é para mim uma viagem
de saudade”
Foi a primeira mulher em Portugal com carteira profissional de Jornalista. Passou pelo jornal “República”,
“Diário de Lisboa” e “Diário de Notícias”. Manuela de
Azevedo tem hoje 98 anos. No dia em que retornou a
Mangualde, onde viveu com os pais entre os 7 e os 22
anos, para fazer a apresentação do seu mais recente livro “ Memórias de uma Mulher de Letras”. João Azevedo, presidente da autarquia, prometeu dar o seu nome
a uma das ruas da cidade.
Sendo a primeira mulher jornalista do país,
como é que lutou com
a censura que se praticava durante o regime
salazarista?
Tínhamos que escrever por linhas travessas,
para tentar iludir a censura, porque havia palavras, como “miséria” e
“barraca”, que simplesmente eram eliminadas
dos textos. Por isso, é
possível imaginar como
era difícil fazer um retrato fiel do país.
Recorda-se do seu primeiro dia de trabalho
numa redacção?
L embro -me que , a
princípio, eu não tinha
grande expressão dentro da redacção. Embora tenha desenvolvido
dois grandes trabalhos,
ainda como colaboradora, um sobre a eutanásia e o outro sobre

a crise na Sociedade
das Nações, era pouco
respeitada. Depois, já
como redactora, quiseram disponibilizar-me
um “cantinho”, no qual
era suposto escrever
acerca de assuntos femininos e eu recusei e
fiz-lhes ver que no jornalismo não há distinção de sexos.
Consegue eleger um
momento que tenha
marcado a sua carreira?
Não, foram tanto os
momentos e os assuntos
sobre os quais escrevi
que não consigo eleger
apenas um. Lembro-me
que fui a primeira mulher que acompanhou
um grupo de caçadores
de baleias ao largo da
ilha da Madeira. Senti
que corri risco de vida
durante essa aventura.
Lembro-me, ainda, de

Manuela de Azevedo
Escritora

ter descido a uma gruta
com uma profundidade
de 400 metros. Quando
cheguei à superfície, depois de descer e subir a
pé, fiquei de cama, sem
conseguir andar.
Poderia contar-lhe
muitas outras situações,
mas estas foram as mais
emocionantes.
São estas e outras
histórias que podemos
conhecer no seu livro
“Memórias de uma
Mulher de Letras”?
Sim, neste livro dou
grande ênfase ao perído
da minha vida que passei em Mangualde. Daqui guardo o convívio
com as pessoas que conheci e que muito marcaram a minha vida.
Voltar hoje a Mangualde
é para mim uma viagem
de saudade e uma espécie de adeus à minha
vida de jovem.
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Curso de sobremesas
em Mangualde
AA Câmara Municipal
de Mangualde em parceria
com o Centro de Formação
Profissional de Artesanato
(CEARTE) realizam uma
acção de formação para
se aprender a confeccionar sobremesas regionais.
O curso decorre entre 5 e
22 de Julho, na cozinha do
Agrupamento Ana de Castro Osório.

A acção de 50 horas, dirige-se a artesãos, profissionais da área da hotelaria e
restauração e outros profissionais com interesse
em adquirir competências
específicas no sector.
As inscrições estão
abertas até dia 25 deste
mês, no Gabinete de Acção Social da autarquia de
Mangualde.
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Ciclismo

Nos próximos dias 24 e 25 de Julho

Mangualde vai receber 400 ciclistas de todo o país
CARLA SOUSA

É já no próximo mês de Julho, nos dias 24 e 25, que Mangualde recebe mais uma prova
nacional desportiva. Depois da
fase final do campeonato de
andebol, em juniores, é agora a
vez de cerca de 400 jovens ciclistas rumarem a terras de
Azurara para o encontro nacional de escolas de ciclismo.
O protocolo de colaboração
para a realização do evento foi
assinado entre a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), na
pessoa do seu presidente, Artur
Lopes, e a Câmara Municipal
de Mangualde, representada

pelo presidente, João Azevedo,
no âmbito do programa de desporto municipal na organização de eventos de projecção
nacional e mediática.
O documento define as tarefas a desenvolver pela FPC e os
meios que vão ser disponibilizados pela edilidade, nomeadamente ao nível da logística.
"Agarramos esta oportunidade porque sentimos que é
uma aposta ganha para o concelho", referiu o edil mangualdense no momento da assinatura do protocolo.
"Em Mangualde há muitos
adeptos de ciclismo e acredito
que a partir de agora vão au-

mentar o número de atletas e
vão possivelmente ser criadas
novas formas de fazer ciclismo
em Portugal. Tenho muito gosto que este protocolo perdure
muitos anos", acrescentou João
Azevedo.
As escolas de ciclismo são, como o presidente da federação Artur Lopes - fez questão de
lembrar, "uma vertente nova,
criadas para colmatar um défice
que havia no desporto escolar".
Anualmente, estas escolas
reúnem-se num determinado
ponto do país para estes encontros nacionais numa concentração que fomenta a prática
das vertentes de Estrada e BTT.

De acordo com o presidente
da federação, é importante "fomentar a descentralização da
actividade desportiva para regiões do interior que são imensamente ricas para a prática desportiva. Existem óptimas condições em Mangualde", concluiu Artur Lopes.
Criar escola de ciclismo
Um dos objectivos a desenvolver com esta prova é criar
uma escola oficial em Mangualde que possa também começar a participar nas iniciativas
nacionais. O edil de Mangualde
lançou o repto para a criação
oficial de um clube, referindo

que a autarquia "sempre premiará este tipo de iniciativas".
Também o presidente da federação de ciclismo lembrou
que todos os anos procuram
fazer a prova no interior "e onde ainda não há núcleo, de forma a poder criar esse mesmo
núcleo".
"O ciclismo é uma coisa muito bonita, Mangualde merece
um encontro nacional ao melhor nível", conclui Artur Lopes.
Para além da prova desportiva propriamente dita, Mangualde vai também receber uma
parte mais pedagógica. Haverá
algumas acções de formação relacionadas com a problemática

do doping, entre outros temas,
que permitirão "colocar justiça
no desporto", como referiu João
Azevedo.
Lançada nova semente
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, acredita
que com esse protocolo foi "lançada uma nova semente" no
concelho.
"É um investimento que
estamos a fazer para o futuro",
referiu o autarca, lembrando
que "há muitos anos passou
em Mangualde uma fase final
da prova nacional de ciclismo"
e "hoje estamos a apostar na
formação".
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Mangualde

Presidente mostra obras
O presidente da Câmara Municipal conduzirá, no próximo dia
22 de Junho, os jornalistas, numa visita às várias obras que estão a
decorrer no município desde que iniciou o mandato.
Entre as obras em causa encontram-se, entre outras, a rotunda
da A25, a zona industrial de Salgueiro, a Unidade de Saúde Familiar, a Variante da Corvaceira, a Quinta da Sampaia, o pavilhão
municipal, a estação da CP, a zona industrial de Salgueiro e a intervenção na rede de água no alto concelho.
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VISEU
VISEU Para assistir aos jogos do Mundial

Ecrã gigante poderia
incentivar absentismo
Os jogos do Mundial não podem ser vistos em ecrã gigante nas
ruas de Viseu, pois podia levar a que se faltasse ao trabalho.

A

câmara de Viseu decidiu não promover
a transmissão em directo dos jogos do Mundial
de futebol num ecrã gigante
por entender que poderia estar a incentivar o absentismo
ao trabalho, revelou ontem o
presidente da autarquia.
Em declarações à agência
Lusa, Fernando Ruas (PSD)
explicou que na base da decisão esteve o horário dos
jogos, uma vez que muitas
partidas, nomeadamente as
de Portugal, acontecem às
12H30 e às 15H00.
“São horas de trabalho e
nós achámos que, eventualmente, alugar um ecrã era
fomentar as saídas do trabalho”, justificou, garantindo que esta foi uma decisão
muito ponderada.
Fernando Ruas explicou
que o executivo não achou
que “o horário fosse de molde a convidar as pessoas” a
deslocarem-se aos locais organizados. Como poderia
“alugar um ecrã e depois aliciar as pessoas, os funcionários, os trabalhadores de outras empresas e instituições
a irem ver a bola?” - questionou.
Na fase de grupos, Portugal joga no dia 15 com a Costa do Marfim (às 15H00), no
dia 21 com a Coreia do Norte
(às 12H30) e no dia 25 com o
Brasil (às 15H00).
O autarca esclareceu que
o custo do aluguer do ecrã
gigante não foi “o motivo
determinante” de qualquer
decisão.
“As questões económi-
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PRESIDENTE da câmara não quer que população falte ao trabalho

cas nesta altura são sempre
muito importantes, mas éramos capazes de poder com
isso”, acrescentou.
O autarca, que é também
o líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), disse que a decisão foi tomada sem saber o
que pretendem fazer outras
autarquias. Por outro lado,
assegurou que não pretendeu influenciá-las com a sua
decisão.
“Não disse nada. Têmme perguntado agora, mas
eventualmente quem fez
contratos já os fez” há algum
tempo, acrescentou.
Na cidade de Viseu,
quem quiser assistir aos jogos do Mundial de Futebol
em ecrã gigante pode fazê-lo

somente no terraço do Palácio do Gelo Shopping.
No d i s t r i t o , o u t r o s
autarcas tiveram entendimento diferente de Fernando Ruas.
Em Mangualde, autarquia presidida pelo socialista João Azevedo, os jogos serão transmitidos num ecrã
gigante colocado na Avenida
Conde D. Henrique, onde
decorre também a iniciativa “As tasquinhas vão à cidade”.
No Sátão, a autarquia
presidida por Alexandre
Vaz (PSD) está a convidar
“os amantes do futebol e os
apoiantes da selecção” a assistirem aos jogos em directo num ecrã gigante no Cine
Teatro Municipal.
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Vai acontecer…
10 JUNHO – MANGUALDE
A Câmara Municipal de Mangualde descerra hoje, dia 10 de Junho,
pelas 12h30, a placa toponímica ROTUNDA BADEN-POWELL. A
cerimónia acontece no dia em que o Agrupamento 299 dos Escuteiros
de Mangualde comemora o seu 46º aniversário. A autarquia responde
assim à sugestão efectuada pelo Agrupamento em atribuir o nome do
fundador do escutismo à Rotunda, junto ao monumento de BadenPowell, inaugurado no ano do centenário.
10 JUNHO – FORNOS DE ALGODRES
O Courelas Sports vai organizar, no dia 10 de Junho, no Campo
Relvado de Fornos de Algodres, o VIII FORNOS CUP – TORNEIO
INFANTIL, na variante de sete. Em competição vão estar as seguintes
equipas: Escola de Oeiras, A.D.Taboeira (Aveiro), Sporting Clube
Coimbrões, S.C. Penalva do Castelo.
11 A 13 JUNHO – PENALVA DO CASTELO
O Hotel CASA DA ÍNSUA, em Penalva do Castelo, PROMOVE
EXPERIÊNCIA INÉDITA, no fim-de-semana de 11 a 13 de Junho
com programa muito especial, designado “FLOR DE LÓTUS”. Um
fim-de-semana único para se libertar das tensões diárias, através de
técnicas de respiração e de relaxamento, adquirir uma postura correcta e aprender os princípios essenciais para uma nova qualidade de
vida, tendo por cenário toda a envolvente que este hotel de charme de
cinco estrelas tem para oferecer. O programa “Flor de Lótus” inclui
caminhadas pelos jardins oitocentistas da quinta, jogos cooperativos,
aulas de yoga, exercícios para os olhos, mãos e cara.
13 JUNHO – SUL (S. PEDRO DO SUL)
A Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e o projecto “Criar
Raízes” promovem, no próximo dia 13 de Junho (domingo), o II
MERCADO DAS ALDEIAS do concelho, que terá lugar no Largo
de Sul, entre as 12 horas e as 18h30. Para além da venda de produtos
da terra, onde os pequenos agricultores terão oportunidade de escoar
os seus produtos agrícolas, enchidos, doçaria tradicional, artesanato,
entre outros, o mercado contará com o Percurso Pedestre “Um Olhar
Sobre a Natureza”, o Passeio Equestre “Pelos Vales do Sul”, o Passeio
de Jipes “Passeio Ritual S. Macário”, o Torneio de Malha e a habitual
Animação Infantil e dos Ranchos Folclóricos da freguesia. As refeições
serão dinamizadas pelas colectividades participantes que terão uma
ementa à sua responsabilidade.
13 JUNHO – BESELGA (PENEDONO)
A Associação Humanitária Cultural e Recreativa Beselguense vai
realizar a CAMINHADA DOS SANTOS POPULARES no dia 13
de Junho de 2010, na freguesia de Beselga, concelho de Penedono e
distrito de Viseu. A Inscrição é gratuita mas obrigatória e de preferência até dia 11 de Junho (sexta-feira).
15 E 16 JUNHO – MANGUALDE
No âmbito da operacionalização do Plano de Acção 2009/2010, a
Junta de Freguesia de Chãs de Tavares e a Associação Brio do Povo –
Matados recebem, nos próximos dias 15 e 16 de Junho, pelas 18h00,
as Acções de Informação «IDOSOS EM SEGURANÇA» que têm
sido promovidas pela Rede Social de Mangualde. No dia 20, às 10h00,
a informação é divulgada no Centro Social Paroquial de S. João da
Fresta. Estas acções, realizadas no âmbito das parcerias estabelecidas
entre o Município de Mangualde, a GNR e as Juntas de Freguesia de
Chãs de Tavares e de S. João da Fresta, são gratuitas e dirigem-se a
toda a comunidade, em particular à população idosa.
ATÉ 18 JUNHO – SÁTÃO
No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal de Sátão e a
Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação, estão
abertas inscrições até ao dia 18 de Junho, no Espaço Internet de Sátão,
para a frequência na FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA. Esta é
dirigida a pessoas no activo, com idades compreendidas entre os 18
e os 65 anos de idade, funcionando em horário pós-laboral.
DE 5 A 22 JULHO – MANGUALDE
Entre os dias 5 e 22 de Julho vai decorrer, nas instalações da cozinha do Agrupamento Ana de Castro, em Mangualde, uma Acção
de Formação de Culinária intitulada “CONFECÇÕES DE SOBREMESAS REGIONAIS” e dirigida a artesãos activos, profissionais da
área da hotelaria e restauração, outros profissionais e desempregados.
As inscrições são limitadas e podem ser feitas entre os dias 4 e 25 de
Junho, no Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal.
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Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial poderia incentivar
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09 de Junho de 2010, 13:07

Viseu, 09 jun (Lusa) -- A câmara de Viseu decidiu não promover a transmissão em direto dos jogos
do Mundial de futebol num ecrã gigante por entender que poderia estar a incentivar o absentismo ao
trabalho, revelou hoje o seu presidente.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Ruas (PSD) explicou que na base da decisão esteve o
horário dos jogos, uma vez que muitas partidas, nomeadamente as de Portugal, acontecem às 12:30
e às 15:00.

"São horas de trabalho e nós achámos que, eventualmente, alugar um ecrã era fomentar as saídas do
trabalho", justificou, garantindo que esta foi uma decisão muito ponderada.

Fernando Ruas explicou que o executivo não achou que "o horário fosse de molde a convidar as
pessoas" a deslocarem-se aos locais organizados. Como poderia "alugar um ecrã e depois aliciar as
pessoas, os funcionários, os trabalhadores de outras empresas e instituições a irem ver a bola?" questionou.

Na fase de grupos, Portugal joga no dia 15 com a Costa do Marfim (às 15:00), no dia 21 com a Coreia
do Norte (às 12:30) e no dia 25 com o Brasil (às 15:00).

O autarca esclareceu que o custo do aluguer do ecrã gigante não foi "o motivo determinante" de
qualquer decisão.

"As questões económicas nesta altura são sempre muito importantes, mas éramos capazes de poder
com isso", acrescentou.

O autarca, que é também o líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), disse que
a decisão foi tomada sem saber o que pretendem fazer outras autarquias. Por outro lado, assegurou
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que não pretendeu influenciá-las com a sua decisão.

"Não disse nada. Têm-me perguntado agora, mas eventualmente quem fez contratos já os fez" há
algum tempo, acrescentou.

Na cidade de Viseu, quem quiser assistir aos jogos do Mundial de Futebol em ecrã gigante pode fazêlo somente no terraço do Palácio do Gelo Shopping.

No distrito, outros autarcas tiveram entendimento diferente de Fernando Ruas.

Em Mangualde, autarquia presidida pelo socialista João Azevedo, os jogos serão transmitidos num
ecrã gigante colocado na Avenida Conde D. Henrique, onde decorre também a iniciativa "As
tasquinhas vão à cidade".

No Sátão, a autarquia presidida por Alexandre Vaz (PSD) está a convidar "os amantes do futebol e os
apoiantes da selecção" a assistirem aos jogos em direto num ecrã gigante no Cine Teatro Municipal.

AMF

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico***

Lusa/fim
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Ecrã gigante para assistir ao Mundial poderia incentivar absentismo
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Fernando Ruas

por Lusa

A câmara de Viseu decidiu não promover a transmissão em directo dos jogos do Mundial de futebol
num ecrã gigante por entender que poderia estar a incentivar o absentismo ao trabalho, revelou hoje
o seu presidente.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Ruas (PSD) explicou que na base da decisão esteve o
horário dos jogos, uma vez que muitas partidas, nomeadamente as de Portugal, acontecem às 12:30
e às 15:00.

"São horas de trabalho e nós achámos que, eventualmente, alugar um ecrã era fomentar as saídas do
trabalho", justificou, garantindo que esta foi uma decisão muito ponderada.

Fernando Ruas explicou que o executivo não achou que "o horário fosse de molde a convidar as
pessoas" a deslocarem-se aos locais organizados. Como poderia "alugar um ecrã e depois aliciar as
pessoas, os funcionários, os trabalhadores de outras empresas e instituições a irem ver a bola?" questionou.

Na fase de grupos, Portugal joga no dia 15 com a Costa do Marfim (às 15:00), no dia 21 com a Coreia
do Norte (às 12:30) e no dia 25 com o Brasil (às 15:00).

O autarca esclareceu que o custo do aluguer do ecrã gigante não foi "o motivo determinante" de
qualquer decisão.

"As questões económicas nesta altura são sempre muito importantes, mas éramos capazes de poder
com isso", acrescentou.

O autarca, que é também o líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), disse que
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a decisão foi tomada sem saber o que pretendem fazer outras autarquias. Por outro lado, assegurou
que não pretendeu influenciá-las com a sua decisão.

"Não disse nada. Têm-me perguntado agora, mas eventualmente quem fez contratos já os fez" há
algum tempo, acrescentou.

Na cidade de Viseu, quem quiser assistir aos jogos do Mundial de Futebol em ecrã gigante pode fazêlo somente no terraço do Palácio do Gelo Shopping.

No distrito, outros autarcas tiveram entendimento diferente de Fernando Ruas.

Em Mangualde, autarquia presidida pelo socialista João Azevedo, os jogos serão transmitidos num
ecrã gigante colocado na Avenida Conde D. Henrique, onde decorre também a iniciativa "As
tasquinhas vão à cidade".

No Sátão, a autarquia presidida por Alexandre Vaz (PSD) está a convidar "os amantes do futebol e os
apoiantes da selecção" a assistirem aos jogos em directo num ecrã gigante no Cine Teatro Municipal.
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- A câmara de Viseu decidiu não promover a transmissão em direto dos jogos do Mundial de futebol
num ecrã gigante por entender que poderia estar a incentivar o absentismo ao trabalho, revelou hoje
o seu presidente.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Ruas (PSD) explicou que na base da decisão esteve o
horário dos jogos, uma vez que muitas partidas, nomeadamente as de Portugal, acontecem às 12:30
e às 15:00.

"São horas de trabalho e nós achámos que, eventualmente, alugar um ecrã era fomentar as saídas do
trabalho", justificou, garantindo que esta foi uma decisão muito ponderada.

Fernando Ruas explicou que o executivo não achou que "o horário fosse de molde a convidar as
pessoas" a deslocarem-se aos locais organizados. Como poderia "alugar um ecrã e depois aliciar as
pessoas, os funcionários, os trabalhadores de outras empresas e instituições a irem ver a bola?" questionou.

Na fase de grupos, Portugal joga no dia 15 com a Costa do Marfim (às 15:00), no dia 21 com a Coreia
do Norte (às 12:30) e no dia 25 com o Brasil (às 15:00).

O autarca esclareceu que o custo do aluguer do ecrã gigante não foi "o motivo determinante" de
qualquer decisão.

"As questões económicas nesta altura são sempre muito importantes, mas éramos capazes de poder
com isso", acrescentou.

O autarca, que é também o líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), disse que
a decisão foi tomada sem saber o que pretendem fazer outras autarquias. Por outro lado, assegurou
que não pretendeu influenciá-las com a sua decisão.
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"Não disse nada. Têm-me perguntado agora, mas eventualmente quem fez contratos já os fez" há
algum tempo, acrescentou.

Na cidade de Viseu, quem quiser assistir aos jogos do Mundial de Futebol em ecrã gigante pode fazêlo somente no terraço do Palácio do Gelo Shopping.

No distrito, outros autarcas tiveram entendimento diferente de Fernando Ruas.

Em Mangualde, autarquia presidida pelo socialista João Azevedo, os jogos serão transmitidos num
ecrã gigante colocado na Avenida Conde D. Henrique, onde decorre também a iniciativa "As
tasquinhas vão à cidade".

No Sátão, a autarquia presidida por Alexandre Vaz (PSD) está a convidar "os amantes do futebol e os
apoiantes da selecção" a assistirem aos jogos em direto num ecrã gigante no Cine Teatro Municipal.

AMF

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico***

Autor: lusa a 9 Junho 2010 - 12:07
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Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial poderia incentivar
absentismo - Ruas

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Portugal Zone.com

URL:

http://www.portugalzone.com/?p=84367

09-06-2010

June 9, 2010

Mundial 2010: Ecrã gigante para assistir a jogos do Mundial poderia incentivar absentismo - Ruas

*** Serviço áudio disponível em www.lusa.pt ***

Viseu, 09 jun (Lusa) - A câmara de Viseu decidiu não promover a transmissão em direto dos jogos do
Mundial de futebol num ecrã gigante por entender que poderia estar a incentivar o absentismo ao
trabalho, revelou hoje o seu presidente.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Ruas (PSD) explicou que na base da decisão esteve o
horário dos jogos, uma vez que muitas partidas, nomeadamente as de Portugal, acontecem às 12:30
e às 15:00.

"São horas de trabalho e nós achámos que, eventualmente, alugar um ecrã era fomentar as saídas do
trabalho", justificou, garantindo que esta foi uma decisão muito ponderada.

Fernando Ruas explicou que o executivo não achou que "o horário fosse de molde a convidar as
pessoas" a deslocarem-se aos locais organizados. Como poderia "alugar um ecrã e depois aliciar as
pessoas, os funcionários, os trabalhadores de outras empresas e instituições a irem ver a bola?" questionou.

Na fase de grupos, Portugal joga no dia 15 com a Costa do Marfim (às 15:00), no dia 21 com a Coreia
do Norte (às 12:30) e no dia 25 com o Brasil (às 15:00).

O autarca esclareceu que o custo do aluguer do ecrã gigante não foi "o motivo determinante" de
qualquer decisão.

"As questões económicas nesta altura são sempre muito importantes, mas éramos capazes de poder
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com isso", acrescentou.

O autarca, que é também o líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), disse que
a decisão foi tomada sem saber o que pretendem fazer outras autarquias. Por outro lado, assegurou
que não pretendeu influenciá-las com a sua decisão.

"Não disse nada. Têm-me perguntado agora, mas eventualmente quem fez contratos já os fez" há
algum tempo, acrescentou.

Na cidade de Viseu, quem quiser assistir aos jogos do Mundial de Futebol em ecrã gigante pode fazêlo somente no terraço do Palácio do Gelo Shopping.

No distrito, outros autarcas tiveram entendimento diferente de Fernando Ruas.

Em Mangualde, autarquia presidida pelo socialista João Azevedo, os jogos serão transmitidos num
ecrã gigante colocado na Avenida Conde D. Henrique, onde decorre também a iniciativa "As
tasquinhas vão à cidade".

No Sátão, a autarquia presidida por Alexandre Vaz (PSD) está a convidar "os amantes do futebol e os
apoiantes da selecção" a assistirem aos jogos em direto num ecrã gigante no Cine Teatro Municipal.

AMF

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico***

Lusa
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Mangualde - Primeira mulher jornalista Portuguesa apresentou último livro em
Mangualde

Tipo Meio:
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Data Publicação:

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2922

08-06-2010

Mangualde

08 ' 06 ' 2010

2010-06-08

Chama-se Manuela Azevedo, tem 98 anos, e foi a primeira mulher jornalista em Portugal. Saiu de
Mangualde bem cedo e em 1934 com 22 anos de idade - altura em que nem havia Sindicato dos
Jornalistas - já trabalhava no jornal República. Foi com a leitura do jornal O Século, do qual o seu pai
era correspondente em Mangualde, que surgiu o interesse de Manuela de Azevedo pelo jornalismo. No
ano de 1935 publica o livro de poemas, intitulado Claridade, com prefácio de Aquilino Ribeiro, tendo
entrado pouco tempo depois para o mundo do jornalismo. Começou pelo República, passou pelo Vida
Mundial, Diário de Lisboa, trabalhou no Diário de Notícias, de onde saiu para fundar o O Dia. Além do
trabalho como jornalista, Manuela de Azevedo escreveu e publicou dezenas de livros de poesia,
contos, novelas, romance, crónicas, ensaios, biografias e peças de teatro.

O último livro que escreveu "Memória de uma mulher de letras", e que será também o último da sua
vasta carreira, foi apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.

No livro a escritora e jornalista fala de memórias que se desfiam sem parar, 70 anos de episódios
históricos, lugares, andanças, figuras públicas, peripécias, ideias e sentimentos, sonhos e paixões. A
apresentação do livro foi da responsabilidade de Luís Humberto Marcos, autor do prefácio e director do
Museu Nacional de Imprensa, que não poupou elogios à mulher que foi e que é Manuela Azevedo. Na
apresentação do livro a escritora, jornalista, a mulher, contou algumas das duas memórias de
Mangualde, bem como algumas das suas memórias enquanto jornalista.

Já o Presidente da Autarquia, João Azevedo, enalteceu o trabalho da escritora, lembrando que
Mangualde nunca se esquecerá de Manuela Azevedo, não se esquecerá dela nem de mulheres como
ela, como Ana de Castro Osório entre outras.
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Mangualde

Acções sobre idosos
em segurança
A Junta de Freguesia de Chãs de Tavares e a Associação Brio do
Povo recebem, nos próximos dias 15 e 16 de Junho, às 18h00,
acções de informação subordinadas ao tema 'Idosos em segurança', numa iniciativa promovida pela Rede Social de Mangualde.
Estas acções surgem no âmbito da operacionalização do Plano de
Acção 2009/2010 e resultam da parceria entre a Câmara de Mangualde, GNR e as Juntas de Freguesia de Chãs de Tavares e de S.
João da Fresta. As entradas são gratuitas.
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Futebol
3.ª Divisão Nacional

Decisão da Direcção de Ricardo Lopes para evitar a bancarrota

Mangualde vai cair para os distritais
É ponto assente.
O Grupo Desportivo (GD)
de Mangualde vai desistir
da 3.ª Divisão Nacional
e participará no último
escalão da Associação
de Futebol de Viseu
da próxima temporada.
A garantia é dada pelo
presidente Ricardo Lopes
e nas origens desta decisão estão dívidas
antigas do clube
à Segurança Social
VÍTOR RAMOS
vitor.ramos@diariodeviseu.pt

Ricardo Lopes confirma que o clube vai desistir da 3.ª Nacional

É um balde de água fria para
os mangualdenses mas é,
segundo o presidente do GD
Mangualde, a única forma de
manter o clube financeiramente viável.
Dívidas avultadas à Segurança Social, que estavam, ainda assim, a ser pagas desde que
a actual Direcção entrou em
funções, são a razão para a decisão de Ricardo Lopes e restantes
dirigentes que levará o clube a
abdicar da presença, que garantiu em campo, na 3.ª Divisão
Nacional, passando o Desportivo a militar, na próxima época, no último escalão da AF Viseu.

O dirigente explicou, em
declarações ao Diário de Viseu,
o porquê desta decisão.
"Ao longo dos últimos meses,
o GD Mangualde tem pago, todos os meses, cerca de 1.500
euros para reduzir a dívida à Segurança Social. Acontece que o
processo de avaliação se arrastou e só agora a Segurança Social nos informou do valor exacto
da dívida e da forma como a
poderíamos liquidar, neste caso,
através de um plano de pagamento prestacional. Como a
dívida é de cerca de 120 mil
euros, ficaríamos a pagar qualquer coisa como 4.800 euros.

Ora, uma vez que o que recebemos, mensalmente, da Câmara
Municipal de Mangualde, é um
valor de 7.500 euros, grande
parte ficaria canalizado para
essas prestações e sobraria
muito pouco para aguentar um
clube num campeonato que
acarreta custas tão elevadas
como a 3.ª Divisão Nacional".
Assim, a única solução em cima da mesa, e já tida como certeza pela própria Direcção, é de
'começar do zero'.
"Sim, de facto a única forma
de contornar este problema é
começar a partir do fundo para
conseguirmos construir, com

viabilidade, um bom projecto.
Não vamos, ao contrário do que
já se disse, discutir com os sócios
esta forma de gestão do Desportivo. Em Maio de 2011, quando
terminar este mandato, os sócios farão a avaliação que entenderem. Agora, esta é a solução
que melhor se enquadra. Podíamos continuar na 3.ª Nacional, é
verdade, mas iríamos hipotecar
o futuro do clube e tornar o Desportivo no que era há uns anos.
Para isso não estamos disponíveis".
Esta opção da Direcção traz,
como é óbvio, consequências
desportivas históricas na vida da
colectividade que, no próximo
ano, terá menos 35% de apoio
camarário, como nos revelou Ricardo Lopes.
"Aceitámos uma redução de
cerca de 35% do orçamento, na
condição de que essa verba (cerca de 31500 euros) será aplicada,
a curto/médio prazo, pela autarquia, na colocação de relvado
sintético no Campo Conde de
Anadia e no melhoramento dos
balneários daquela estrutura,
que é património do Desportivo".
Para aquele dirigente, era
mesmo 'impossível' continuar,
perante esta dívida, nos campeonatos nacionais e, não sendo

uma medida tomada com ânimo leve, era a única saídaviável.
A saída do Mangualde da 3.ª
Nacional vai abrir uma vaga na

série D mas ainda é cedo para
saber se haverá uma equipa
'suplente'.

Oito jogadores já renovaram

Jorge Valente
continua no comando
Nem tudo é mau no horizonte do Desportivo de Mangualde. Apesar do clube cair para os distritais na próxima época, o presidente Ricardo Lopes
garantiu a continuidade da
equipa técnica, chefiada por
Jorge Valente, que conseguiu
os feitos históricos mais recentes do clube, como a conquista
da Taça Sócios de Mérito, da Divisão de Honra e do 6.º lugar na
3.ª Divisão Nacional, com presença na fase de subida.
O técnico continua mas não
sozinho. Alguns dos mais influentes jogadores da época que
agora terminou já renovaram.
São os casos do guarda-redes
Manuel Fernandes, do veterano 'central' Cartaxo, ou dos
avançados Eduardo, Janeiro e
Paulito. Sérgio Peixoto, Ricardo
e o guardião Sérgio completam
a lista de renovações.
Mas não é só. O plantel 2010-

Jorge Valente continua no Mangualde

2011 já conta com caras novas.
Tozé e Hugo (ambos ex-Vale de
Madeiros), Cunha (ex-Cabanas
de Viriato), Guilherme (ex-Santiago de Cassurrães) e João Farturas (ex-Canas de Senhorim),
são reforços a pensar no título
de campeão na 2.ª Distrital, como nos avançou Ricardo Lopes. Ir o mais longe possível na
Taça Sócios de Mérito é outra
das metas do clube que quer
voltar rapidamente à Divisão
de Honra.
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P14

Dívidas
obrigam
Mangualde
a descer aos
distritais
Equipa já não vai participar
no campeonato nacional da 3.a Divisão
por dívidas à Segurança Social
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MANUELA AZEVEDO REGRESSOU À CIDADE ONDE PASSOU A INFÂNCIA

Primeira mulher jornalista
apresentou livro em Mangualde
Bruno Pereira (texto e foto)
I Chama-se Manuela Azevedo,
tem 98 anos, e foi a primeira jornalista em Portugal. Saiu de
Mangualde bem cedo e em 1934,
com 22 anos de idade, já trabalhava no jornal República.
Foi com a leitura do jornal O
Século, do qual o seu pai era correspondente em Mangualde,
que surgiu o interesse de Manuela de Azevedo pelo jornalismo.
Em 1935 publicou um livro de
poemas intitulado ‘Claridade’,
com prefácio de Aquilino Ribeiro,
tendo entrado, pouco tempo
depois, para o mundo do jornalismo. Começou pelo República,
passou pelo Vida Mundial, Diário
de Lisboa, trabalhou no Diário de
Notícias, de onde saiu para fundar o ‘O Dia’. Além do trabalho
como jornalista, Manuela de Azevedo escreveu e publicou dezenas
de livros de poesia, contos, novelas, romance, crónicas, ensaios,
biografias e peças de teatro.

O último livro que escreveu –
‘Memória de uma mulher de
letras’ -, e que é também o último
da sua longa carreira, foi apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.
Na obra, a escritora e jornalis-

ta fala de memórias que se desfiam sem parar, 70 anos de episódios históricos, lugares,
andanças, figuras públicas,
peripécias, ideias e sentimentos, sonhos e paixões. A apresentação esteve a cargo de Luís
Humberto Marcos, autor do
prefácio e director do Museu
Nacional de Imprensa, que não
poupou elogios à mulher que foi e

é Manuela Azevedo. Na ocasião,
também a escritora e jornalista
contou algumas das suas memórias de Mangualde, bem como
algumas enquanto jornalista.
Antes da apresentação do
livro, a autora teve um encontro
com alunos da Escola Secundária Felismina de Alcântara, visitando, de seguida, os locais da
sua infância. l

MANUELA AZEVEDO visitou ainda alguns locais onde passou a infância

Página 77

A78

Mangualde vai cair para os distritais. Decisão evita a bancarrota do Clube.

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161

Data Publicação:

07-06-2010

:mangualde-vai-cair-para-os-distritais&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Mangualde vai cair para os distritais. Decisão da Direcção de Ricardo Lopes para evitar a bancarrota

É um balde de água fria para os mangualdenses mas é, segundo o presidente do GD Mangualde, a
única forma de manter o clube financeiramente viável.Dívidas avultadas à Segurança Social, que
estavam, ainda assim, a ser pagas desde que a actual Direcção entrou em funções, são a razão para a
decisão de Ricardo Lopes e restantes dirigentes que levará o clube a abdicar da presença, que
garantiu em campo, na 3.ª Divisão Nacional, passando o Desportivo a militar, na próxima época, no
último escalão da AF Viseu.O dirigente explicou, em declarações ao Diário de Viseu, o porquê desta
decisão. "Ao longo dos últimos meses, o GD Mangualde tem pago, todos os meses, cerca de 1.500
euros para reduzir a dívida à Segurança Social. Acontece que o processo de avaliação se arrastou e só
agora a Segurança Social nos informou do valor exacto da dívida e da forma como a poderíamos
liquidar, neste caso, através de um plano de pagamento prestacional. Como a dívida é de cerca de
120 mil euros, ficaríamos a pagar qualquer coisa como 4.800 euros. Ora, uma vez que o que
recebemos, mensalmente, da Câmara Municipal de Mangualde, é um valor de 7.500 euros, grande
parte ficaria canalizado para essas prestações e sobraria muito pouco para aguentar um clube num
campeonato que acarreta custas tão elevadas como a 3.ª Divisão Nacional".

Assim, a única solução em cima da mesa, e já tida como certeza pela própria Direcção, é de 'começar
do zero'.

"Sim, de facto a única forma de contornar este problema é começar a partir do fundo para
conseguirmos construir, com viabilidade, um bom projecto. Não vamos, ao contrário do que já se
disse, discutir com os sócios esta forma de gestão do Desportivo. Em Maio de 2011, quando terminar
este mandato, os sócios farão a avaliação que entenderem. Agora, esta é a solução que melhor se
enquadra. Podíamos continuar na 3.ª Nacional, é verdade, mas iríamos hipotecar o futuro do clube e
tornar o Desportivo no que era há uns anos. Para isso não estamos disponíveis".

Esta opção da Direcção traz, como é óbvio, consequências desportivas históricas na vida da
colectividade que, no próximo ano, terá menos 35% de apoio camarário, como nos revelou Ricardo
Lopes. "Aceitámos uma redução de cerca de 35% do orçamento, na condição de que essa verba (cerca
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de 31500 euros) será aplicada, a curto/médio prazo, pela autarquia, na colocação de relvado sintético
no Campo Conde de Anadia e no melhoramento dos balneários daquela estrutura, que é património do
Desportivo". Para aquele dirigente, era mesmo 'impossível' continuar, perante esta dívida, nos
campeonatos nacionais e, não sendo uma medida tomada com ânimo leve, era a única saída viável.

A saída do Mangualde da 3.ª Nacional vai abrir uma vaga na série D mas ainda é cedo para saber se
haverá uma equipa 'suplente'.

Actualizado em Segunda, 07 Junho 2010 21:30
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Mangualde - Autarquia e Federação Portuguesa de Ciclismo assinam acordo para
encontro nacional
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Mangualde

07 ' 06 ' 2010
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ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE CICLISMO 2010 vai reunir cerca de 400 jovens de todo o país

No âmbito do programa de desporto municipal na organização de eventos de projecção nacional e
mediática, a Câmara Municipal de Mangualde e a Federação Portuguesa de Ciclismo vão amanhã, 8 de
Junho, às 17h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, assinar o acordo para a realização do
ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE CICLISMO 2010. Para o efeito estarão presentes o Presidente
da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur Moreira Lopes, e o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo.

O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE CICLISMO 2010 realizar-se-á nos dias 24 e 25 de Julho e
reunirá cerca de 400 atletas jovens, oriundos de clubes de ciclismo de todo o país, numa concentração
que fomenta a prática das vertentes da Estrada e do BTT.

O documento define as tarefas a desenvolver pela FPC e os meios que vão ser disponibilizados pela
edilidade, nomeadamente ao nível da logística: secretariado, balneários, refeições e prémios.
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BARRAGEM DE GIRABOLHOS ARRANCA EM 2011
A construção da barragem
de Girabolhos, em Seia arranca em 2011. A confirmação foi dada por Pedro Fernandes da Endesa Portugal, durante as jornadas de
“Sustentabilidade e Gestão
de Energia”, organizadas
pela Câmara de Mangualde.
A barragem de Girabolhos
terá uma área inundada prevista de 520 hectares e abrange os concelhos de Seia, Gouveia, Mangualde e Nelas.
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Jornalista e escritora, 98 anos Manuela de Azevedo evoca ?Memórias? em Mangualde
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A jornalista Manuela de Azevedo, de 98 anos, lança, no próximo dia 7 de Junho, em Mangualde, o seu
último livro "Memória de um Mulher de Letras" numa iniciativa do Museu Nacional da Imprensa. A
sessão inicia-se às 15,30 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, seguindo-se-lhe
uma sessão de autógrafos.

Antes desta sessão, a autora falará com jovens, na Escola Secundária Felismina de Alcântara e
visitará locais da sua infância passada em Mangualde, antes de abraçar o jornalismo em Lisboa.

O interesse de Manuela de Azevedo pelo jornalismo surgiu com a leitura do jornal "O Século", do qual
o seu pai era correspondente em Mangualde. Em 1935 lançou o livro de poemas "Claridade", com
prefácio de Aquilino Ribeiro, e entrou pouco depois para o mundo do jornalismo, no Jornal "República".
Esteve vários anos no "Diário de Lisboa", onde rubricou dezenas de reportagens, e terminou a sua
carreira profissional no "Diário de Notícias", destacando-se na reportagem e na crítica teatral.

Para além do trabalho como jornalista, Manuela de Azevedo publicou livros de poesia, contos,
novelas, ensaio, biografias, crónicas, romance e teatro. Durante as últimas décadas fundou e dirigiu a
Casa-Memória de Camões, em Constância.

A sessão conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, estando a apresentação do livro
entregue ao director do Museu Nacional da Imprensa, Luís Humberto Marcos, autor do prefácio.
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Mangualde - Autarquia em parceria com o CEARTE promove acção de formação em
culinária
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Entre os dias 5 e 22 de Julho vai decorrer, nas instalações da cozinha do Agrupamento Ana de Castro,
em Mangualde, uma Acção de Formação de Culinária dirigida a artesãos activos, profissionais da área
da hotelaria e restauração, outros profissionais com interesse em adquirir competências específicas
nesta área e desempregados. As inscrições são limitadas e podem ser feitas entre os dias 4 e 25 de
Junho, no Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal.

A Câmara Municipal de Mangualde promove em parceria com o CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato, uma Acção de Formação de Culinária no âmbito da Confecção de
Sobremesas Regionais. Esta formação vai decorrer entre os dias 5 e 22 de Julho, nas instalações da
cozinha do Agrupamento Ana de Castro Osório, em Mangualde, de segunda a quinta-feira, das 19h00
às 23h00, à excepção dos dias 5, 8, 21 e 22 que se prolonga até às 23h30.

Esta Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), no total de 50 horas, dirige-se a artesãos
activos, profissionais da área da hotelaria e restauração, outros profissionais com interesse em
adquirir competências específicas nesta área e desempregados e terá os seguintes conteúdos:
Identificação e Composição das Principais Variedades de Sobremesa em Restauração e a sua
adequação nos vários tipos de refeições; Tecnologia das Matérias-Primas; Técnicas de Preparação e
Confecção respeitando as respectivas composições e as quantidades de produto final prédeterminadas; Acondicionamento, Decoração e Conservação; Boas práticas de Higiene e Segurança.

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: idade superior a 18 anos de idade,
escolaridade inferior ao 3º Ciclo (9º ano) e superior (12º Ano, Bacharelato e Licenciatura), este
último, até ao máximo de 10 por cento do número total de participantes.
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As inscrições são limitadas e podem ser efectuadas de 4 a 25 de Junho de 2010, no Gabinete de
Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde. Todos os interessados deverão fazer-se acompanhar
dos seguintes documentos: Curriculum Vitae (resumido), Fotocópia do Bilhete de Identidade e do N.º
de Contribuinte, Certificado de habilitações, 1 Foto e o NIB (Número de Identificação Bancária)

Inscrições: Pelouro de Desenvolvimento Económico e Social - Gabinete de Serviço Social; Largo Dr.
Couto 3534-004 Mangualde; Tlf: 232 619 880; Fax: 232 623 958;
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No 46º aniversário do Agrupamento 299 dos Escuteiros de Mangualde a Câmara Municipal inaugura a
ROTUNDA BADEN-POWELL. A Cerimónia agendada para o dia 10 de Junho, quinta-feira, às 10h30,
contará com a presença do Chefe Nacional do Escutismo, Carlos Alberto Pereira. Largada de Pombos,
às 10h30, assinala as comemorações do Dia de Portugal

A Câmara Municipal de Mangualde descerra a placa toponímica no próximo dia 10 de Junho, quintafeira, pelas 12h30, da Rotunda Baden-Powell. A cerimónia acontece no dia em que o Agrupamento
299 dos Escuteiros de Mangualde comemora o seu 46º aniversário. A autarquia responde assim à
sugestão efectuada pelo Agrupamento em atribuir o nome do fundador do escutismo à Rotunda, junto
ao monumento de Baden-Powell, inaugurado no ano do centenário.

No descerramento da placa toponímica estará presente o Chefe Nacional do Escutismo, Carlos Alberto
Pereira.

PROGRAMA

10H30 Largada de Pombos e início da Cerimónia

11h00 Eucaristia Campal na Mata dos Condes

12h30 Descerramento da Placa
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Vai acontecer…
6 JUNHO – ABRUNHOSA-A-VELHA (MANGUALDE)
TEATRO DE VARIEDADES
SEM FRONTEIRAS
A Associação Grupo de Teatro Amador de Baiões apresenta, no
próximo dia 6 de Junho, domingo, pelas 14h30, na Casa da Cultura de
Abrunhosa-a-Velha, um espectáculo de Teatro de Variedades. Tratase de uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, através
do Pelouro da Cultura, e cujo objectivo principal é descentralizar
os actos culturais tornando-os acessíveis a todos. A entrada para o
espectáculo é gratuita.

7 JUNHO – MANGUALDE
“MEMÓRIA DE
UMA MULHER DE LETRAS”
“Memória de uma Mulher de Letras” é o título do último livro da
jornalista e escritora Manuela de Azevedo, que será apresentado dia
7 de Junho, segunda-feira, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde, seguindo-se uma sessão de autógrafos.

10 JUNHO – SERNANCELHE
«NESTA NOSSA DOCE LÍNGUA
DE CAMÕES E DE AQUILINO»
No próximo dia 10 de Junho — «Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades», pelas 17:00 horas terá lugar uma sessão de
lançamento do livro «Nesta Nossa Doce Língua de Camões e de
Aquilino», da autoria de Fernando Paulo Baptista. A sessão realiza-se
no Auditório Municipal do histórico concelho de Sernancelhe, berço
natal (freguesia de Carregal de Sernancelhe) de Mestre Aquilino
Ribeiro. Do programa consta também um concerto pelo Quarteto
de Trompetes do Instituto Piaget.

10 JUNHO – SÁTÃO
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O Município de Sátão vai assinalar o Dia Mundial da Criança no
dia 10 de Junho, quinta-feira, feriado, no Largo de São Bernardo em
Sátão, a partir das 10h30. Do programa fazem parte insufláveis, jogos,
Go karts, pinturas faciais e muita animação. Dando continuidade
ao projecto “Nascer e crescer com qualidade”, a Câmara Municipal
de Sátão vai oferecer um cheque a todas as crianças do Concelho
de Sátão, nascidas durante o ano de 2009.

DE 11 JUNHO 11 JULHO – MANGUALDE
“AS TASQUINHAS VÃO À CIDADE”
Entre os dias 11 de Junho e 11 de Julho, em Mangualde, numa
organização da Câmara Municipal, com o patrocínio oficial da Sagres
e da Delta, “As Tasquinhas Vão à Cidade”. As Tasquinhas, que este
ano contarão com a transmissão de todos os jogos do Campeonato
do Mundo de Futebol em ecrã gigante (LED), terão lugar na Avenida
Conde D. Henrique (limite do Passeio da Condessa).

ATÉ SETEMBRO – TONDELA
RASTREIO DO CANCRO DA MAMA
A partir do dia 4 de Junho, uma unidade móvel de mamografia
do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) vai estar junto ao Centro de Saúde de Tondela, até meados
do mês de Setembro. O serviço gratuito de exame mamográfico
digital estará disponível de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h30
e das 14h às 17h, e à sexta-feira, entre as 9h e as 13h.

1 JULHO A 30 SETEMBRO – S. PEDRO DO SUL
VOLUNTARIADO MUNICIPAL
PARA A VIGILÂNCIA DAS FLORESTAS
A Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, através do Gabinete
Técnico Florestal (GTF), criou um Programa de Voluntariado Municipal inovador e de grande utilidade para a comunidade, com o
intuito de vigiar as florestas do concelho durante o período crítico
dos incêndios florestais. O programa destina-se aos jovens, entre os
16 e os 30 anos de idade, decorre de 1 de Julho a 30 de Setembro e
tem como principais tarefas a vigilância da floresta em locais fixos
e estratégicos durante 5 horas por dia. Os interessados em associarse a esta causa que é de todos podem contactar o GTF da Câmara
Municipal ou as Juntas de Freguesia.

Página 86

Jornal da Beira
A87

ID: 30511409

03-06-2010

Tiragem: 4000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,03 x 37,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Vai acontecer…
2 A 6 JUNHO - VISEU
10.ª FESTA DAS FREGUESIAS
A Câmara Municipal de Viseu promove, mais uma
vez, na Praça do Município, a Festa das Freguesias. A
iniciativa, integrada no programa ‘Viseu Naturalmente’,
conta com a participação de todas as freguesias do município de Viseu. A animação é efectuada por grupos locais
de zés pereiras, bandas filarmónicas, tunas e cantares
tradicionais.
5 JUNHO - VISEU
CONCERTO JOKER NO TEATRO VIRIATO
A programação do mês de Junho, no Teatro Viriato,
inicia-se com a estreia do concerto Joker (05 de Junho),
com o músico Nuno Rebelo, o colectivo Drumming –
Grupo de Percussão e dois percussionistas da região de
Viseu que serão seleccionados por Nuno Rebelo. Joker
consiste numa peça musical, do tipo game-piece, que é
controlada por um jogo de cartas, ao qual os espectadores
assistem através de projecção num ecrã. Um conceito
inovador que Nuno Rebelo estreia em Viseu e que tem
como objectivo potenciar a espontaneidade dos músicos
e a curiosidade do público em relação ao desenrolar do
concerto.
18 E 19 JUNHO - VISEU
1.º PASSEIO INTERNACIONAL
DE CARROS ANTIGOS
Vai realizar-se nos dias 18 e 19 de Junho o 1.º Passeio internacional de carros antigos e clássicos da Casa
do Pessoal do Hospital de São Teotónio de Viseu. As
inscrições estão abertas até ao dia 11.
JUNHO – PAULUS EDITORA
“COMPRE UM LIVRO
E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ!”
A PAULUS Editora promove, a partir do dia 1 de
Junho, a campanha “Compre um livro e faça uma criança
feliz!”. A propósito do Dia Mundial da Criança que se
comemorou no dia 1 de Junho, a PAULUS quis prolongar
este período especialmente dirigido às crianças dedicando-lhes todo o mês de Junho. Durante a campanha, por
cada livro infantil comprado à PAULUS estará a oferecer
outro a uma criança carenciada.
6 DE JUNHO - MANGUALDE
FESTA DO LIVRO E DA LEITURA
Até ao próximo dia 6, Mangualde vai ser o palco de
todas as histórias com a ‘Festa do Livro e da Leitura’. A
Festa do Livro e da Leitura apresenta uma programação
bastante diversificada que vai desde as dramatizações,
às horas do conto, passando pelos ateliês de escrita
criativa e pintura, às peças de teatro e pinturas a giz. As
actividades de dinamização e animação foram elaboradas
em parceria entre a Rede de Bibliotecas Concelhia (Municipal e Escolar), professores/educadores e alunos dos
agrupamentos GEA e ACO e da ESFA. A organização é
da Câmara Municipal de Mangualde, juntamente com a
Biblioteca Municipal de Mangualde, Rede de Bibliotecas
Mangualde/Penalva do Castelo e GT Bib’s Mangualde.
19 DE JUNHO - SÁTÃO
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Na Biblioteca Municipal de Sátão está patente ao
público, até ao próximo dia 19, uma exposição de pintura. A mostra pode ser apreciada no horário normal de
funcionamento. De terça-feira a sábado das 9 às 19 horas,
e às segundas-feiras das 14 às 19 horas. A inauguração
contou com a presença do presidente e vereadores da
Câmara Municipal, presidente e deputados da Assembleia Municipal, presidentes das Juntas de Freguesia,
deputado da Assembleia da República e Comunicação
Social. Participaram ainda nesta inauguração a Escola
Municipal de Ballet e Dança de Sátão, Luís Farinha e
Cindy, Ana Albuquerque e José Pedro, Rancho Folclórico
de S. Miguel de Vila Boa. As obras expostas são do artista
João Lopes.
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Centenas de crianças festejaram em Mangualde o seu Dia
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A Câmara Municipal de Mangualde, não quis deixar passar em falso o Dia da Criança. Centenas de
crianças das mais variadas escolas da Cidade, se juntaram na Av. Conde D Henrique, para celebrar o
dia, daqueles a quem Fernando Pessoa disse que eram o melhor do Mundo,as crianças.

Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Autarquia, deu as boas vindas aos mais pequenos, lembrando
umas das fortes apostas do executivo é a educação. O Vice-Presidente destacou este tipo de
actividades que são feitas em parceria, neste caso com os agrupamentos escolares e com a Junta de
Freguesia de Mangualde, que teve um papel determinante nesta actividade, lembrando que tudo faz
mais sentido quando há várias instituições a trabalharem para o mesmo fim, " as parcerias para a
realização de actividades como esta, fazem todo o sentido, as parcerias são uma prioridade deste
executivo" afirmou o autarca.

Festa do Livro e da Leitura

A par das comemorações do dia da criança, foi também inaugurada a Festa da Leitura e do livro, que
decorre também no mesmo local, até ao próximo dia 6 de Junho.

Neste certame, haverá inúmeras actividades lúdicas e culturais, onde todos poderão participar. O
programa da Festa do Livro e da Leitura está disponível em

v

Actualizado em Terça, 01 Junho 2010 20:27
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A Câmara Municipal de Mangualde, não quis deixar passar em falso o Dia da Criança. Centenas de
crianças das mais variadas escolas da Cidade, juntaram-se na Av. Conde D Henrique, para celebrar o
dia, daqueles a quem Fernando Pessoa disse que eram o melhor do Mundo, as crianças.

Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Autarquia, deu as boas vindas aos mais pequenos, lembrando
umas das fortes apostas do executivo é a educação. O Vice-Presidente destacou este tipo de
actividades que são feitas em parceria, neste caso com os agrupamentos escolares e com a Junta de
Freguesia de Mangualde, que teve um papel determinante nesta actividade, lembrando que tudo faz
mais sentido quando há várias instituições a trabalharem para o mesmo fim, " as parcerias para a
realização de actividades como esta, fazem todo o sentido, as parcerias são uma prioridade deste
executivo" afirmou o autarca.

A par das comemorações do dia da criança, foi também inaugurada a Festa da Leitura e do livro, que
decorre também no mesmo local, até ao próximo dia 6 de Junho.

Neste certame, haverá inúmeras actividades lúdicas e culturais, onde todos poderão participar. O
programa da Festa do Livro e da Leitura está disponível em
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A Câmara Municipal de Mangualde assinalou o Dia Mundial da Energia, com as Jornadas de
Sustentabilidade e Gestão de Energia, realizadas no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves. O Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, abriu as Jornadas, referindo a importância
das energias no desenvolvimento do país. A encerrar as comemorações esteve o Director-Geral de
Energia e Geologia, José Perdigoto, que destacou a importância do sector energético e a
responsabilidade de quem o integra, uma vez que tem nas mãos "alavancas para fazer a diferença no
desenvolvimento das economias e na saída da crise". Neste momento, poucos sectores permitem criar
condições para o desenvolvimento económico como o sector da energia, afirmou.

Nas jornadas ficámos a saber que o aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos, um investimento de
360 milhões de euros a realizar nos distritos de Viseu e da Guarda, deverá começar a ser construído
no final de 2011, segundo Pedro Fernandes da empresa Endesa Portugal. "Quando estiver em
operação irá produzir cerca de 800GW/hora/ano, o que significa qualquer coisa como a energia
suficiente para abastecer 500 mil famílias tipo em Portugal", afirmou o responsável da Endesa.

Jorge Patrão, Presidente do Turismo Serra da Estrela, ao falar a rentabilidade turística do
investimento, deixou "no ar" a ideia de um Centro de interpretação energética, "um lugar onde toda a
gente possa ficar a saber mais sobre as novas energias, sobre como funcionam, como são produzidas
e quais as vantagens das "energias verdes" face às mais utilizadas neste momento, acima de tudo um
projecto educativo que faça atrair gente aos Concelhos abrangidos por este investimento".
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aspinto@ps.parlamento.pt

Quando eu era jovem a erva
daninha mais temida pelos
agricultores da minha aldeia
era o escalracho, pela capacidade de enraizamento e propagação de todos os seus “braços”. Eles bem sabiam que
courela com escalracho não
dava “pão”.
Assistimos, também, hoje, a
políticos da oposição que utilizam a técnica do escalracho.
Tentam a todo o transe lançar
rizomas e nódulos (qual escalracho!) donde saem raízes
que visam multiplicar a propagação de ataques de carácter e de violações dos mais
elementares direitos à palavra
e à privacidade das pessoas.
Não querem saber das garantias legais e constitucio-

Tiragem: 6000

nais, nem de mais nada que
não seja alastrar os seus instintos rasteiros às conversas
privadas que só em matéria
de processo criminal podem
ser utilizadas. Não lhes interessa a separação de poderes,
entre os tribunais e a política,
nem os limites das Comissões
de Inquérito. Só lhes interessa a devassa privada, os julgamentos populares, o ataque ao
bom nome, a inquisição.
O PS sempre se bateu e baterá pelo cumprimento das
garantias constitucionais. Os
deputados e as Comissões
não estão acima da Constituição. Mota Amaral também assim o entendeu e decidiu! Em consciência e por
convicção!

Proximidade
dirigida

João Carlos Figueiredo
Deputado do PSD
joao.figueiredo@psd.parlamento.pt

Os socialistas da nossa região têm usado a “bandeira”
dos investimentos de proximidade como algo inovador.
Este tipo de investimentos
têm sido concretizados – e
bem! - por todos os governos.
O PSD nunca se opôs, aliás,
contribui, e muito, para sua
concretização. Existem inúmeros exemplos desse empenho na região. O que começa, verdadeiramente, a dar nas
vistas é onde e como esses investimentos são concretizados: invariavelmente junto de
entidades ou interesses ligados
ao Partido Socialista. Paralelamente, os actuais governantes
estão a fazer “marcação cerrada” a determinadas camadas
da população, através da cria-

ção de equipas constituídas
por elementos recrutados ao
arrepio das mais elementares
regras de admissão nos serviços públicos. Os Gabinetes de
Inserção Profissional, as Equipas de Acompanhamento dos
beneficiários de RSI, o Gabinete do Agricultor (porquê na
Câmara de Mangualde? Mais
uma coincidência! …) têm
como finalidade acompanhar
a atribuição de subsídios. Alimentar a clientela partidária e
manter uma teia que lhes possibilita “controlar” uma fatia
importante do eleitorado, não
deveria constar das suas funções. Proximidade, no léxico e
prática socialista, é sinónimo
de parcialidade. O que além
de injusto é deplorável.

Proximidade, no
léxico e prática
socialista, é
sinónimo de
parcialidade”
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