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Deputados do PS dão
nota alta a João Azevedo
Na primeira das várias
reuniões que pretendem
fazer em todos
os concelhos do distrito,
os deputados do PS
eleitos por Viseu fizeram
um balanço "muito
positivo" dos primeiros
cinco meses de mandato
do actual presidente
da Câmara, João Azevedo
CARLA DE SOUSA

Acácio Pinto, José Rui Cruz,
Paulo Barradas e Helena Rebelo
solicitaram a reunião a João
Azevedo para "perceber o que
se passa no concelho", passando "em revista situações do passado" e analisando "as obras em
curso no presente".
"A mudança que aconteceu
em Mangualde traduziu-se já
em mais-valias para o concelho,
para o território e para as pessoas
de Mangualde. Há um novo
impulso em curso, há um novo
impulso que foi dado e houve
uma nova janela de esperança
que se abriu a este concelho que
bem precisava desta nova oportunidade", disse aos jornalistas,

Deputados socialistas elogiaram primeiros meses de mandato do executivo municipal

no final da reunião, o deputado
Acácio Pinto.
Ainda de acordo com o deputado, nos últimos dois meses
de 2009, o novo executivo
"poupou um milhão de euros
em despesas correntes" que
serão "reinvestidos em investimento". "Esta poupança revela
o rigor que o actual presidente
da Câmara quis imprimir",
sublinhou.
Acácio Pinto disse ainda que
Mangualde "tem uma grande

centralidade regional, com condições para se afirmar como
uma verdadeira porta para a
Europa". Neste sentido, deu o
exemplo da centralidade ferroviária e rodoviária dada pela
A25, "sem portagens", e pelo
IC12 bem como "algumas
oportunidades que se estão a
desenhar fruto da gestão autárquica que está a ser implementada, nomeadamente no que se
refere à qualificação do território e das pessoas".

A25 "não
terá portagens"
A garantia foi dada por Acácio
Pinto no final da reunião em
Mangualde. O deputado socialista lembrou que "não havendo via alternativa, e sendo que a
área atravessada pela via está
abaixo da média do PIB, não
dará portagem para essa via". "A
A25 não teve e não tem portagens e não há neste momento
nenhum estudo que diga que
vai ter", acentuou.

Federação Distrital do PS

João Azevedo "seria uma boa solução"
Até final deste ano será eleito o novo presidente da Federação Distrital do PS. Questionado pelos jornalistas sobre
quem gostaria de ver no cargo,
Acácio Pinto disse que em
Viseu "há muitos e bons possíveis candidatos".

Mas, a título pessoal, "João
Azevedo seria uma boa
solução".
João Azevedo mostrou-se
lisonjeado com a confiança e
apoio e disse estar disponível e
"sempre livre" para assumir as
responsabilidades que o parti-

do lhe exigir Todavia, o autarca lembrou que "em primeiro
lugar vai estar sempre Mangualde", negando assim uma
possível candidatura a deputado caso fosse eleito para a
Federação.
"Jamais abdicaria de Man-

gualde. É um projecto que tem
no mínimo oito anos. É esse o
nosso compromisso com os
mangualdenses. Jamais seria
candidato a outra coisa que
não fosse a presidência da Câmara Municipal de Mangualde", garantiu o edil.
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Deputados do PS iniciam amanhmuma sprie de deslocao}es aos
concelhos do Distrito de Viseu
28 Maroo 2010

0 coment irios

2VGHSXWDGRV$F icio Pinto, Josp Rui Cruz, Paulo Barradas e Helena Rebelo, do
36LU mo iniciar uma sprie de desloca o}es aos concelhos do Distrito de Viseu,
comeoando amanhm, 29 de Maroo, segunda-feira, pelo concelho de Mangualde.
A partir das 14h30, ser mo recebidos pelo Presidente da C kmara Municipal de
Mangualde, Jo mo Azevedo, com quem manter mo uma reuni mo, na qual ser mo
analisadas as obras em curso e em projecto no concelho, quer as que resultam
de investimento municipal quer as que resultam de parcerias com a administra omo central.

Categoria: Pol tica

0 Coment rios
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Novo Comentirio

Sem coment irios. Seja o primeiro a escrever um coment rio!

Escreva um comentirio
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c Notificar-me, para o email, sempre que haja novos comentirios a este artigo.
d
e
f
g
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Edifício do Grémio vai
tornar-se centro cultural
O antigo edifício do
Grémio, e respectivo
recheio, foi doado à
Câmara Municipal. No local
vai nascer o Centro de
Artes e Cultura de
Mangualde
Os sócios do Grémio votaram
favoravelmente a doação do edifício, e respectivo recheio, à Câmara
Municipal. Agora, é intenção da
autarquia transformar aquele
espaço num centro cultural.
Presente na cerimónia de doação, António Almendra, associado do Grémio, lembrou que a instituição “e, obviamente, os seus
sócios, foram um alfobre de muitas e importantes decisões que
foram motor dinamizador da economia e do desenvolvimento de
Mangualde”, dando como exemplo a criação dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde e a
construção do antigo quartel da
corporação, a construção do CineTeatro de Mangualde e da Banda
de Música (já extinta), assim
como a construção do Hotel
Senhora do Castelo.
António Almendra disse acreditar que com esta doação “a
Câmara Municipal vai perpetuar
a obra iniciada” pelos sócios fundadores do Grémio.
Já para o presidente da Câmara
Municipal, a doação é um “sinal

“Os donativos são sempre bemvindos e ainda nos alegram mais
quando não contamos com eles.
Tudo faremos para que os bombeiros saibam corresponder a este
acto de solidariedade e a este carinho que lhes está a ser manifestado “, referiu.

Edifício do Grémio foi doado à Câmara Municipal

claro de confiança” por parte dos
sócios do Grémio. João Azevedo
sublinhou que a autarquia está a
“preparar o passado, para colocálo no futuro à disposição de todas
as pessoas do concelho”.
“Estas pessoas que assinaram o
documento, fazem-no porque
acreditam que a Câmara Municipal pode fazer daquela casa uma
casa que promova o património, a
cultura e a história de Mangualde”, referiu, assumindo um compromisso público de, a “curto prazo”, fazer daquele espaço “a casa da
história de Mangualde”.
O edifício, que dará lugar ao
Centro de Artes e Cultura de
Mangualde, deverá manter a mesma traça, estando previstas
melhorias no seu interior. “Estamos a fazer um caminho de uma

candidatura junto de instituições
ligadas ao QREN e esperamos ter
a curto prazo uma resposta para
que possamos concretizar esta
obra”, adiantou o autarca, que
também quer colocar em prática,
“a curto prazo”, a construção do
Museu de Mangualde.
Donativo aos Voluntários
Na cerimónia de assinatura do
protocolo de cedência do edifício
à Câmara, os sócios do Grémio
entregaram ainda um donativo
de 2.200 euros à Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde. João
Soares, presidente da Direcção da
associação, agradeceu o apoio,
prometendo tudo fazer para corresponder às perspectivas dos
mangualdenses.
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Deputados do PS visitam hoje o concelho
Os deputados do PS eleitos
pelo círculo de Viseu iniciam
hoje, em Mangualde, um ciclo de
visitas a municípios do distrito.
Acácio Pinto, José Rui Cruz,
Paulo Barradas e Helena Rebelo
serão recebidos, pelas 14h30,

pelo presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
Na reunião com o autarca socialista, os parlamentares irão inteirar-se das obras em curso e projectadas para o concelho, não ape-

nas as que resultam de investimento municipal, mas também
as de parcerias com a Administração Central.
No final, os deputados darão
conta aos jornalistas dos temas
aflorados no encontro.
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Ediftcio do Grpmio doado jCkmara Municipal
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O antigo edif tcio do Gr pmio de Mangualde, e respectivo recheio, foi doado jCkmara
Municipal de Mangualde. A doa omo foi oficializada na passada sexta (25 de Mar oo)
atravps da assinatura de um protocolo entre o Gr pmio de Mangualde, representado
por L ~cio de Almeida Albuquerque, Jo mo Aires Loureiro e Jos p J~lio dos Santos
Sebasti mo, e a C kmara Municipal de Mangualde, representada pelo seu presidente
Jomo Azevedo.
A decis mo de doar o espa oo jAutarquia foi tomada em Assembleia Geral no passado
dia 20 de Fevereiro tendo todos os s ycios votado a favor. Antynio Almendra, um dos
sycios do Gr pmio de Mangualde presente na cerim ynia de doa omo, lembrou que o
grpmio "e obviamente os seus s ycios foi um alfobre de muitas e importantes
decis }es que foram motor dinamizador da economia e do desenvolvimento de
M a n g u a l d e " d a n d o c o m o e x e m p l o a c r i a omo dos Bombeiros Volunt ir i o s d e
Mangualde e a constru omo d o s e u - hoje antigo ? quartel, a constru omo do Cine Teatro de Mangualde, a cria omo da Banda de M ~sica (actualmente extinta) e a
constru omo do Hotel Senhora do Castelo. Ant ynio Almendra disse ainda acreditar
que com esta doa omo " a C kmara Municipal de Mangualde vai perpetuar a obra
iniciada" pelos sycios fundadores do Gr pmio.




Para Jo mo Azevedo, Presidente da C kmara Municipal de Mangualde, esta doa omo p
um "sinal claro de confian oa" por parte dos s ycios do Gr pmio. Desta forma a partir
deste dia a autarquia est i  a "preparar o passado para coloca -lo no futuro j
disposi omo de todas as pessoas do concelho".
"Estas pessoas que assinaram o documento fazem -no porque acreditam que a
Ckmara Municipal de Mangualde pode fazer daquela casa uma casa que promova o
patrim ynio, a cultura e a hist yria de Mangualde", referiu Jo mo Azevedo assumindo
um compromisso p ~blico de a "curto prazo" fazer daquele espa oo "a casa da histyria
de Mangualde".
O edif tcio, que dar ilugar ao Centro de Artes e Cultura de Mangualde, dever imanter
o mesmo tra oado sendo que est mo previstas melhorias no seu interior. "Estamos a
fazer um caminho de uma candidatura junto de institui o}es ligadas ao QREN e
esperamos ter a curto prazo uma resposta para que possamos concretizar esta
obra", lembrou o presidente da autarquia que para al pm do Gr pmio quer p {r e m
pritica "a curto prazo" a constru omo do Museu de Mangualde.
Sycios do Gr pmio entregaram donativo jAssocia omo Humanit iria dos Bombeiros
Volunt irios de Mangualde
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Na cerim ynia de assinatura do protocolo, os actuais s ycios do Gr pmio entregaram
um donativo de 2200? jAssocia omo Humanit iria dos Bombeiros Volunt irios de
Mangualde um donativo que Jo mo Soares, Presidente da Direc omo da Associa omo
Humanitiria, agradeceu prometendo tudo fazer para corresponder js perspectivas
dos mangualdenses.
"Os donativos s mo s e m p r e b e m -vindos e ainda nos alegram mais quando n mo
contamos com eles. Tudo faremos para que os Bombeiros saibam corresponder a
e s t a s o l i d a r i e d a d e e a e s t e c a r i n h o q u e l h e s e s t i  a ser manifestado neste
momento", referiu
O Grpmio de Mangualde foi criado em 1901 e tem neste momento 18 sycios.

28 Mar 2010 - 72 visitas

2007 Mangualde Online - Todos os direitos reservados - powered by
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à conversa

Semanalmente, “À Conversa” resulta de um trabalho conjunto do
Jornal do Centro e da Rádio Noar. Esta conversa pode ser ouvida
na íntegra na Rádio Noar, esta sexta-feira, às 11hoo e às 19h00, e
domingo, às 11h00. Versão integral em www.jornaldocentro.pt

“Associação tem de ser empresa de sucesso”
O que o motivou a candidatar-se a
presidente da Associação Empresarial de Mangualde (AEM)?

A única coisa que me motiva é o bom-nome da Associação da qual fazem parte como
sócias a HR Protecção e a HR
Industria (HR Group), das
quais sou administradores e
também por as duas empresas nunca terem encontrado
na Associação um parceiro activo.
Para que os empresários sintam
a Associação como um parceiro,
o que é necessário?

Eu já fiz grandes investimentos em Mangualde e sempre
que precisei tive que ir ter directamente com o presidente da câmara, tive que investir
muito do meu tempo, porque
todos sabemos que, nas câmaras, as coisas não funcionam ao
ritmo que gostaríamos. Se tivéssemos uma associação que
criasse um espaço entre as necessidades das empresas e as
autarquias o desgaste não seria tanto.
Mas a associação não se pode
substituir aos empresários.

Hermínio Rodrigues foi eleito este mês de
Março presidente da direcção da Associação
Empresarial de Mangualde. O empresário
encabeçou a única lista e rompeu com a liderança de Nelson Augusto, que durava desde a
fundação, há 12 anos. Com um mandato pela
frente de três anos, quer devolver a Associação
aos empresários.

Mas estão mais próximas,
quando estamos a falar de formação, de aquisição de terrenos... Há casos de empresários
em Mangualde que esperam
por um terreno há 10, 12, 15 anos
e nunca foi resolvido. Tenho a
certeza que, em casos que conheço, se a Associação se interessasse a Câmara já tinha
resolvido o problema. Agora
que me estou a aproximar da
Associação, sinto que o Gabinete de Apoio ao Empresário
nunca passou do papel.

que queremos levar a Associação: fazer protocolos com as
empresas de forma a perceber
quais são as suas reais necessidades, para depois o nosso
gabinete funcionar de forma a
levarmos a cabo todos os processos que os empresários têm
necessidades.

empresa virada para o sucesso
com vida nova, não deixando a
formação de parte até porque
estamos certificados para isso,
há outras coisas que também
são importantes.

Já tem uma bolsa de interessados
para trabalhar?

Poucos ou nenhuns. As formações visavam apenas alguns
sectores da actividade.

Ainda há poucos dias recebi
um mail de uma pessoa que se
quer instalar em Mangualde a
perguntar: “diga-me por favor
onde posso ir comprar 3000
metros de terreno para me colocar na Zona Industrial de
Mangualde”. E já levámos até
à Câmara essa preocupação.
Uma das suas tarefas é aproximar a AEM da autarquia de
Mangualde?

Não pode ser de outra forma.
Esse novo relacionamento passa
só pela área da aquisição dos
terrenos?

Por muitas outras. A formação, por exemplo. Sabemos que
a Câmara de Mangualde em
conjunto com as Câmaras de
Nelas e de Penalva do Castelo estão a criar protocolos de
entendimento e de organização. Numa conversa com o senhor presidente da Câmara [de
Mangualde] referi que era importante não só termos a Câmara de Mangualde, mas também a de Nelas e de Penalva do
Castelo, mesmo na área da formação, porque podemos fazer
chegar a formação muito importante hoje em dia.

A AEM tem uma estrutura
profissional para assegurar o
gabinete?

Sentiu que a AEM não foi mais
que um centro de formação para
“alguns amigos darem umas aulas”, segundo as críticas vindas
a público?

Se não tiver essa estrutura
não é uma associação. É por aí

É o que ouço. O que quero fazer da Associação é uma

Como empresário sentiu benefícios da formação dada pela
AEM?

As suas empresas necessitam de
formação?

A HR Protecção pode dizer
que todos os seus colaboradores têm a formação em dia. E se
não é feita na Associação Empresarial de Mangualde, temos que ir para o Porto, para
Coimbra, para Braga ou para
Viseu. Imagine-se as despesas que acarretam às empresas, quando a podiam fazer em
Mangualde e ainda subsidiada, quando temos que pagar
por isso.
O que vai alterar?

Vamos criar bases de dados para nos aproximarmos
dos empresários. Vamos ter
uma página web onde todos
os empresários possam depositar todas as suas necessidades, as suas preocupações, o
que achem que a Associação
pode colaborar nas suas preocupações. Aí vamos também
fazer chegar as nossas ideias.
Não tenho dúvidas que os resultados vão ser completamente diferentes.
Porqueponderounãotomarposse?

Isso foi equacionado porque
em 12 pessoas da direcção que
compõem a lista, a nenhum
passava pela cabeça que a associação estivesse tão desorganizada. Não é fácil a qualquer
empresário saber que vai perder muito tempo e as suas em-

presas vão ressentir-se, assim
como ter que fazer investimentos financeiros do seu bolso.
Tem credores a baterem à porta?

É possível. Mesmo sem tomar posse já fiz algumas intervenções urgentes. Não posso
adiantar muito mais, mas tem
que haver uma intervenção urgente.
Queoutrosincentivosjulgaserem
necessários para os empresários
se instalarem no concelho?

Não temos uma zona industrial definida, bem sinalizada.
Tenho sempre que fazer um
esboço no papel, mandar para
o cliente ou ter na minha página web [a localização] para
que as pessoas não se percam.
A HR Protecção, até há quatro meses atrás, não tinha internet, isto não é concebível,
um empresário por mais que
lute não consegue, eu revoltei o mundo para que mudassem a instalação de fios desde
Mangualde até aqui [zona industrial] para hoje ter 40 pessoas a contactarem com o exterior diariamente. Há quatro
meses, levávamos o triplo do
tempo a realizar uma operação, um produto que agora é
colocado na internet em 30 segundos levava meia hora.
A Citroën leva tudo e fica pouco
para os outros empresários?

É um papão importante em
Mangualde. Não vamos nunca estar contra o que o Grupo
PSA leva, vamos é estar atentos àquilo que as pequenas e
médias empresas deviam levar
e não chega lá. A PSA foi uma
grande escola para mim, hoje
é um dos principais clientes da
HR Protecção, só um louco diria que a Citroën não faz falta,
agora, é verdade que a Câmara
tem que fazer muito pelos restantes empresários.
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Sábado, 27
Mangualde

∑ Amentar das
Almas, com a
presença de cinco
grupos de música
popular e folclórica
do distrito. Em
frente ao edifício da
Câmara Municipal de
Mangualde, a partir
das 21h15.
São Pedro do Sul

∑ Percurso pedestre
“Rota do Pobreiro”,
num trajecto
de cerca de 10
quilómetros e visita
à aldeia de Covas do
Monte. A partir das
08h30.

Domingo, 28
Vouzela

∑ “Trilhos do
Caramulo 2010”.
Passeio de moto 4
pela Serra do
Caramulo, com
início às 08h30.

Segunda, 29
Viseu

∑ Curso Intensivo
de Artes Cénicas,
organizado pela
Câmara Municipal
de Viseu. A iniciativa
conta com um
conjunto de
workshops, que se
estendem pelos dias
30 e 31 de Março
e que assinalam a
comemoração do
Dia Mundial do
Teatro.
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Vai acontecer…
26 MARÇO - S. PEDRO DO SUL
“Cegos e Escravos” no Cine-teatro
O Cine-teatro S. Pedro recebe, na próxima sexta-feira (26 de
Março), pelas 21h30, a peça de teatro “Cegos e Escravos”. Da autoria
de Vicente Sanches, a peça será levada à cena pelo Grupo Cénico do
Orfeão de Viseu.

27 MARÇO - VILA NOVA DE PAIVA
“Os Emigrantes” no auditório Carlos Paredes
O Teatro Onomatopeia da Zunzum – Associação Cultural de Viseu
- estreia no Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social,
a peça de teatro “Os Emigrantes”, uma adaptação da obra literária do
polaco Slawomir Mrozek e que vai assinalar, em terra de emigrantes,
o Dia Mundial do Teatro. Entrada livre.

25 MARÇO - CARVALHAIS (S. P. SUL)
Festival da Canção
A Escola Profissional de Carvalhais apresenta mais uma edição do
Festival da Canção. Como já vem sendo hábito, também este evento
será alusivo a um tema, este ano - A Lusofonia em Palco. Assim, a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa será o fio condutor
de todo o espectáculo. A novidade desta edição prende-se com a
presença dos vencedores do Festival RTP da Canção 2009 – Flor de
Lis, grupo com o qual a EPC já teve o privilégio de partilhar o palco
durante as comemorações das festas da cidade de Viseu (2009), ao
som de “Todas as Ruas do Amor”.

26 E 27 MARÇO - VISEU
“Mulher Mundo” no Teatro Viriato
A encerrar esta primeira temporada de 2010, a encenadora e actriz
Rafaela Santos sobe ao palco do Teatro Viriato com a estreia absoluta
de “Mulher Mundo”, um retrato do universo imenso da Mulher, um
retrato das suas lutas, dos seus papéis sociais e da sua presença no
passado, no presente e no futuro. Uma peça, com co-produção do
Teatro Viriato, que proporciona uma viagem por diversas referências
históricas e reflexões sociais relacionadas com o universo feminino.

29 MARÇO A 1 ABRIL - AGUIAR DA BEIRA
“Páscoa + Desportiva”
A Câmara Municipal de Aguiar da Beira preparou o projecto
“Páscoa + Desportiva”, um programa muito variado de actividades
desportivas, para proporcionar umas tardes repletas de animação,
desporto e muita aventura. Este projecto pretende proporcionar às
crianças do concelho (entre os 8 e 15 anos ) a ocupação de tempos
livres, fomentar a prática desportiva, recreativa e lúdica, promover o
convívio, divertimento e socialização entre os participantes.

29 MARÇO A 9 ABRIL - LISBOA
Férias da Páscoa no Jardim Zoológico
O Centro Pedagógico do Jardim Zoológico vai, mais uma vez,
aproveitar as férias escolares para se dedicar ao que melhor sabe
fazer: divertir, ensinando! Entre 29 de Março e 9 de Abril (excepto
fins-de-semana e feriados) tem lugar mais uma edição do ATL da
Páscoa, que se destina a crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos.
Nesta Páscoa, os mais pequenos poderão contar com uma série de
actividades lúdico-pedagógicas, tais como encontros com tratadores,
treinadores e outros técnicos do parque, visitas a alguns bastidores,
gincanas, jogos de pista e de exploração, caças ao tesouro e peddypaper. Os participantes terão ainda a possibilidade de interacção para
conhecer melhor algumas espécies!

5 A 9 ABRIL - MANGUALDE
Férias Desportivas
As «Férias Desportivas», uma iniciativa da Câmara Municipal de
Mangualde, irão decorrer de 5 a 9 de Abril e destinam-se aos jovens
com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos. Os interessados
deverão inscrever-se até 26 de Março nas Piscinas Municipais ou
através do telefone 232 619 820.

ATÉ 30 ABRIL - NACIONAL
Prémio de Jornalismo
“Direitos Humanos e Integração” é um prémio de jornalismo atribuído anualmente pela Comissão Nacional da UNESCO e pelo Gabinete para os Meios de Comunicação Social. O prémio será atribuído ao
melhor trabalho realizado em 2009 por profissionais da comunicação
social sobre a promoção e defesa dos direitos humanos e integração.
O prazo para apresentação das candidaturas decorre até ao dia 30 de
Abril de 2010.
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Mangualde foi o palco da ³Democracia Juvenil´
25 Maroo 2010

0 coment irios

Tendo como tema, previamente proposto para a edi omo 2010, ³A Rep ~blica´,
realizou-se no dia 23 de Mar oo, na Biblioteca Municipal de Mangualde, a Sessmo
Distrital do Parlamento dos Jovens.
66 Deputados efectivos e 33 suplentes, em representa omo de 33 Escolas do
Distrito de Viseu constitu tram este verdadeiro fyrum de debate e de discuss mo
de ideias, onde foram votadas as recomenda o}es a submeter na Sessmo Nacional
do Parlamento dos Jovens, a realizar em Lisboa, nos dias 26 e 27 de Abril, na Assembleia da Rep~blica.
Na mesa da abertura estiveram presentes o Deputado da Assembleia da Rep ~blica, Dr. Jomo Figueiredo, o
representante do Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Leonel Gouveia, o Director Regional do Centro /
Instituto Portugu rs da Juventude, Dr. Miguel Nascimento, o Presidente da C kmara Municipal de Mangualde,
Dr. Jo mo Azevedo, o Coordenador da Equipa de Apoio js Escolas do Douro Sul, Dr. C psar Carvalho, a
Coordenadora da Equipa de Apoio js Escolas de Mangualde, Dr. Rosa Garcia.
Nesta Sess mo Distrital, cujos trabalhos foram conduzidos pelos jovens deputados: Paulo Correia (Presidente),
Cristiana Val prio (Vice -Presidente) e Ana Carolina Correia (Secret iria) foram eleitas e apresentadas
publicamente como vencedoras, as seguintes escolas:

1. ± Escola Secundiria / 3 de Carregal do Sal
Deputados: Gonoalo Silva ± Tiago Marques

2. ± Secundiria C/3. CEB de Viriato ± Viseu
Deputados: Daniel Apartcio (Porta-Voz) ± Brtgida Caiado

3. ± Escola Secundiria/ 3 de S. Pedro do Sul
Deputados: Gonoalo Martins ± Ana Rita Conde

4. ± Escola Secundiria Alves Martins ± Viseu
Deputados: Ana Marta Costa ± Luis Peres

5. ± Escola Secundiria de Latino Coelho ± Lamego
Deputados: Catarina Guilhoto ± Francisca Maoara

6. ± Escola Secundiria c/ 3. CEB de Vouzela
Deputados: Ant ynio Meneses ± Rita Costa

Escolas suplentes:
- Escola Secundiria de Nelas
- Escola EB 2,3/S de S. Jomo da Pesqueira



Comentirios Recentes

marcelo chaddad em Empresirios chineses
procuram parceiros no espaoo lusyfono

Tema proposto ± Ctrculo de Viseu:

Jomo T yem MÈRIO SOARES

³Que futuro para a Educaomo?´

Adelino Borges em Concurso Miss Dmo Laf}es ±
Rute Fonseca pMiss Carregal do Sal 2010
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Foi ainda realizada a Sessmo Distrital do Concurso EUROSCOLA, que contou com a participaomo de 7 Escolas
do Distrito, e cujo tema foi ³A Luta contra a Pobreza e a Exclus mo Social´.
O J ~ri constitutdo por: Dr. Leonel Gouveia (representante do Governo Civil de Viseu), Dr.  Ana Gomes (Caritas
Diocesana de Viseu) e Dr.  Ilda Oliveira (Equipa de Apoio js Escolas de Mangualde), elegeu como escola
vencedora:
Escola Secundiria c/3. CEB de Viriato ± Viseu

ramosforever em Informaomo sobre o Julgado de
Paz de Carregal do Sal
fran de assis em Versos soltos d¶um Paradense ±
Dedicado aos Beir}es
JORGE SIMO em Associaomo dos Bombeiros de
Carregal do Sal com novos yrgmos sociais ±
Alexandre Sousa po novo presidente da Direcomo
ana cristona ara~jo cardoso em Aires Santos
continua a comemorar 25 anos de pintura

Alunos:
Hplder Manuel Rodrigues Parreira e AndrpRicardo Coelho Marques.

jorge abreu em Variedades e Teatro no Centro
Cultural do Rojmo Grande


O Programa Parlamento dos Jovens, que a Assembleia da Rep ~blica organiza em colaboraomo, entre outras
entidades, com o Instituto Portugurs da Juventude, tem por objectivo promover a educa omo para a cidadania
e o interesse dos jovens pela participaomo ctvica e pelo debate de temas de actualidade.
Recorda-se que relativamente jRegimo Centro, o Programa Parlamento dos Jovens / Secund irio regista nesta
ediomo, a participaomo de 119 escolas.

Daniel Tavares Lopes em Travanca de Smo Tomp±
Encontro de Folclore do Rancho Folcl yrico Flores da
Beira
Dina Abrantes em Variedades e Teatro no Centro
Cultural do Rojmo Grande
ZeTo em ATLETISMO ± Grupo Desportivo 3 Santos
Populares obteve trrs vityrias em Castelo Branco

Categoria: Sociedade

0 coment irios

Duarte Nuno Januirio em O efeito estufa
Rosa Marques em D¶um Paradense ± A revolta do
meu silrncio

Novo Comentirio

0 Comentirios

Rosa Marques em 1. Concurso de Vestidos de
Chita de Santa Comba Dmo criou boas expectativas
de continuidade
JospCarlos em O grupo ³Amigos da Toca da
Raposa´aderiu ao projecto ctvico ³Limpar Portugal´
e criou o Grupo Concelhio de Carregal do Sal

Sem coment irios. Seja o primeiro a escrever um comentirio!

Escreva um comentirio

Piginas

Contactos

Nome

Publicidade
Email
Parceiros

Guia de Portugal
Luso Jornal
Ridio Altitude FM
Ridio Boa Nova

Submeter

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

Ridio Centro FM
TV Fitima
Viseu TV

Nottcia Anterior
©Cinfmes ± Aprovados substdios para as IPSS¶S

Nottcia Seguinte
Cinfmes ± Assinados protocolos de cooperaomo ª

Estattsticas

Visitas: 330386 (desde 6 Janeiro 2008)

Artigos mais populares
92

TVI transmitiu missa em directo de Smo Jomo
de Areias

68

Carregal do Sal - Formas de Estar

CARREGAL DO SAL - PPD/PSD apresentou
as candidaturas js pryximas eleio}es
autirquicas

Subscrever Actualizao}es

Email:
Nottcias
Telefone:
Comentirios

54

43
43

Receba no Email

962 421 363
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Email:
Mensagem:

Marchas Populares de Santa Comba Dmo
Carregal do Sal - Formas de Estar

Contactos

Siga-nos no Twitter
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Na Biblioteca Municipal de Mangualde

Final distrital do Concurso
Nacional de Leitura
conta com 150 alunos
A final distrital do Concurso Nacional de Leitura, relativa a
Viseu, termina no próximo sábado, na Biblioteca Municipal de
Mangualde, com a assinatura do Protocolo Nacional de Leitura
pelas 13h00, onde estarão presentes o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Comissário do Plano
Nacional de Leitura, Fernando Pinto do Amaral, e os 150 alunos
que participam na prova.
Na final serão eleitos os alunos que irão representar o distrito de
Viseu na final do concurso nacional de leitura que se realizará em
Lisboa no dia 30 de Maio. Para a Prova Final os alunos terão de ler
mais três obras, cujos títulos são divulgados apenas depois de terminada esta 2ª fase.
O Concurso Nacional de Leitura tem como objectivo estimular
o prazer de ler e da leitura autónoma entre os jovens do 3º Ciclo e
Ensino Secundário, mediante o lançamento de provas de leitura
para apurar os melhores leitores.
Oevento tem início às 11h00 com um momento de poesia e de
música.
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Andr pSardet no espect iculo de solidariedade para ajudar crian oas do Haiti

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

Os alunos dos EFA da Escola Secund iria Felismina Alc kntara, em parceria com a
Ckm a r a M u n i c i p a l d e M a n g u a l d e e c o m o a p o i o d a U N I C E F , p r o m o v e m u m
espect iculo de solidariedade para com as crian oas do Haiti, que ter i lugar no
pryximo S ibado, dia 27 de Maroo, pelas 21h00, no Pavilhmo Municipal de Mangualde.

L~cio Balula, representante do Conselho Executivo da Escola Secund iria Felismina
Alckn t a r a l e m b r o u q u e e s t a s i n i c i a t i v a s d e s o l i d a r i e d a d e " v mo s e r s e m p r e
necess irias" referindo que a "palavra solidariedade dever i  t e r s e m p r e u m
significado muito importante para todos".



"Foi a pensar nisso que as nossas alunas da EFA juntamente com os professores
dos cursos nocturnos levaram a cabo esta iniciativa", referiu deixando um apelo aos
mangualdenses para aderirem jiniciativa.



O espect iculo vai contar com a actua omo de Andr p  Sardet, bem como da banda
Xeque -Mate e das Tunas Estudantina Universit iria de Viseu e Alcatuna de Alcafache.
O espect iculo vai ter ainda o Espaoo Magia, a presen oa de Samuel Ferreira, do Grupo
de Dan oa da Escola de Fornos de Algodres e do Grupo Hip Hop da ESFA. A partir da
01h00 a animaomo ficaria cargo do Dj Marques e do Dj S One.
1 500 000 Crianoas foram afectadas pelo terramoto no Haiti
Na confer rncia de imprensa de apresenta omo da iniciativa, a Directora Executiva do
Comit p Portugu rs para a UNICEF - Madalena Mar oal Grilo ? deu a conhecer "n~meros
assustadores" relativos js v ttimas infantis do terramoto do Haiti (superior a 1,5
milh}es) lembrando que este tipo de iniciativas "s mo fundamentais para a ac omo da
UNICEF no terreno de modo a ajudar a minorar o efeito daquela cat istrofe".
Madalena Mar oal Grilo lembrou ainda que "umas das principais preocupa o}es da
UNICEF tem sido a sobrevivrncia das crianoas" sendo que a organiza omo tem "vindo a
dar especial aten omo js crianoas que ficaram sozinhas".
A Directora Executiva do Comit p Portugurs para a UNICEF conclui dizendo que "no
caso do Haiti nmo basta ©reconstruir melhor ªpnecess irio transformar o pa ts".
A UNICEF est i no Haiti desde 1949. De acordo com Madalena Mar oal Grilo, o Haiti
mesmo antes do terramoto era j io pats mais pobre do hemisf prio ocidental sendo
que se estima que anualmente s mo traficadas 2000 crian oas estando mais de 50 000
em institui o}es "algumas delas extremamente prec irias".
Tamb pm presente na confer rncia de imprensa, o Presidente da C kmara Municipal
de Mangualde ? Jo mo Azevedo ? manifestou a disponibilidade do executivo para
"ajudar os que mais necessitam".
"Depois da apresenta omo destes n ~meros assustadores percebemos que todos
temos que nos envolver nestas ac o}es de solidariedade para ajudar aqueles que
nmo t rm onde se agarrar, e por isso o pouco com que possamos contribuir ser i
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importante para que o povo haitiano possa melhorar a sua vida", referiu o edil
m a n g u a l d e n s e d e i x a n d o o d e s a f i o p a r a q u e " t o d o s m a r q u e m p r e s e n oa n o
espect iculo contribuindo para que as crian oas do Haiti possam ter melhor qualidade
de vida".
O pre oo dos bilhetes p de 3 ? (sendo que as crian oas atpaos 10 anos nmo pagam) e
podem ser encontrados jvenda na Escola Secund iria Felismina Alc kntara, Escola
Ana de Castro Os yrio, Escola Gomes Eanes de Azurara, Pastelaria Princesa do
Castelo, Pastelaria Cinderela, Pameca, Fotoclik Lu ts Pinheiro, Papelaria Adri mo, ou no
pryprio dia na Bilheteira do Pavilhmo Municipal que estar iaberta a partir das 20h00.

24 Mar 2010 - 53 visitas
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Os alunos do EFA da Escola Secundária Felismina Alcântara, em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e com o apoio da UNICEF, promovem um espectáculo de solidariedade para com as
crianças do Haiti, que contará com a actuação de André Sardet, e que terá lugar já este sábado, dia
27 de Março, pelas 21h00, no Pavilhão Municipal de Mangualde. O custo do bilhete é de 3 EUR, sendo
que as crianças até aos 10 anos não pagam e as receitas revertem para a UNICEF.

O espectáculo começa pelas 21h00, com actuações dos Xeque-Mate, da Estudantina Universitária de
Viseu, da Alcatuna de Alcafache, do Espaço Magia, do Samuel Ferreira, do Grupo de Dança da Escola
de Fornos de Algodres, do Grupo Hip Hop da ESFA e de André Sardet. Pela 01h00 a animação ficará a
cargo do Dj Marques e do Dj S One. Os bilhetes estão à venda nos seguintes locais: Escola Secundária
Felismina Alcântara, Escola Ana de Castro Osório, Escola Gomes Eanes de Azurara, Pastelaria Princesa
do Castelo, Pastelaria Cinderela, Pameca, Fotoclik Luís Pinheiro, Papelaria Adrião, ou no próprio dia.
No sábado, a bilheteira no Pavilhão Municipal abre às 20h00.
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Sardet no espectáculo de solidariedade
para ajudar crianças do Haiti
Samuel Ferreira, do Grupo de
Dança da Escola de Fornos de
Algodres e do Grupo Hip Hop
da ESFA.
A partir da 01h00 a animação ficará a cargo do Dj Marques e do Dj S One.

Receita de espectáculo
em Mangualde reverte
a favor da UNICEF
CS

Alunos da Escola Secundária
Felismina Alcântara, em parceria com a Câmara Municipal
de Mangualde e com o apoio
da UNICEF, promovem um
espectáculo de solidariedade
para com as crianças do Haiti,
que terá lugar no próximo
sábado no Pavilhão Municipal
de Mangualde.
Lúcio Balula, representante
do Conselho Executivo da
Escola Secundária Felismina
Alcântara, lembrou que estas
iniciativas de solidariedade
"vão ser sempre necessárias",
referindo que a "palavra solidariedade deverá ter sempre um
significado muito importante

Espectáculo de solidariedade apresentado ontem em Mangualde

para todos". "Foi a pensar nisso
que as nossas alunas da EFA,
juntamente com os professores
dos cursos nocturnos, levaram
a cabo esta iniciativa", referiu,
deixando um apelo aos mangualdenses para aderirem à iniciativa.

O espectáculo vai contar
com a actuação de André Sardet, bem como da banda Xeque-Mate e das Tunas Estudantina Universitária de Viseu
e Alcatuna de Alcafache. O
espectáculo vai ter ainda o
Espaço Magia, a presença de

1,5 milhões
de crianças afectadas
Na conferência de imprensa
de apresentação da iniciativa, a
Directora Executiva do Comité
Português para a UNICEF Madalena Marçal Grilo - deu a
conhecer "números assustadores" relativos às vítimas infantis
do terramoto do Haiti (superior
a 1,5 milhões) lembrando que
este tipo de iniciativas "são fundamentais para a acção da
UNICEF no terreno de modo a
ajudar a minorar o efeito
daquela catástrofe".
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André Sardet
em concerto
de solidariedade
com o Haiti
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Já são conhecidos os representantes de Mangualde na final da Miss Dão Lafões 2010.

O Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde recebeu, no último sábado, a oitava eliminatória do
concurso Miss Dão Lafões. Foram eleitos os 10 representantes de Mangualde.

Patrícia Isabel, de 24 anos, foi a grande vencedora da noite, ao arrecadar o titulo de Miss Mangualde.
Acompanham Patrícia, na grande final, a 1ª Dama de Honor, Patrícia Santos, 21 anos e Joana Teixeira,
de 17 anos. Vânia Sofia, 17 anos, foi escolhida, pelas colegas, como Miss Simpatia e o prémio de Miss
Fotogenia foi para Patrícia Isabel, de 24 anos.

Nos Misters, Fernando Ferreira, de 21 anos, arrecadou o título de Mister Mangualde. Acompanham o
Fernando, na grande final, Quico, de 20 anos, Mister Fotogenia e Tiago (19 anos), Mister Simpatia.

Nos mais pequeninos, Susana Cardoso de 9 anos foi eleita Princesa. Passa também à final Diana
Fernandes, de 10 anos, a Princesa Fotogénica. Sara Alves, de 9 anos, foi escolhida como a menina
mais simpática. Nos rapazes, Miguel Monteiro, de 9 anos, foi eleito Príncipe de Mangualde. Francisco
Lopes, de 10 anos, vai acompanhar o Miguel na final, ao ser escolhido como Príncipe Fotogénico.
Pedro Costa, de 11 anos, foi o menino mais simpático.

As candidatas a Miss foram vestidas por Estela Silva, Atelier de Costura de Castro Daire. As crianças
foram vestidas pela Boutique Alcofinha de Mangualde. Todos os candidatos foram penteados pelo Alão
Espelho Mágico. Esta iniciativa contou ainda com a Boutique Abigail como sponsor. No final, todas as
candidatas receberam flores, numa oferta de Nanda Florista, responsável pela decoração do palco.

A Miss Mangualde foi um evento apoiado pela Câmara Municipal de Mangualde, que se fez representar
no evento pela Vereadora da Cultura, Drª. Maria José.
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Parlamento
Jovem com
32 escolas
Mangualde recebe hoje uma
sessão distrital do "Parlamento
dos Jovens - secundário", pelas
9h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde.
Uma iniciativa que contará
com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, do governador civil de Viseu, Miguel
Ginestal, um deputado da
Assembleia da República e
representantes das direcções
Regionais de Educação do
Centro e do Norte, entre outros.
Nesta edição estarão presentes 32 escolas, do Ensino
Secundário, totalizando os 102
"deputados eleitos", 32 professores e mais 14 jovens envolvidos no concurso Euroscola. O
Programa "Parlamento dos
Jovens" é uma iniciativa da
Assembleia da República em
que são parceiros o Instituto
Português da Juventude e o
Ministério da Educação.
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Nem a chuva desmobilizou a vontade de ajudar a preservar o ambiente

Três mil voluntários eliminaram
557 lixeiras espalhadas pelo distrito

Isabel Aparício, coordenadora concelhia, e Miguel Ginestal

Quase cinco centenas
de voluntários passaram
o sábado a limpar
as matas no concelho
de Viseu. A chuva que
caiu não desmobilizou
as pessoas que, desde
cedo, foram distribuídas
por vários locais
das 66 lixeiras que foram
sinalizadas. A iniciativa
"Vamos Limpar Portugal"
teve uma grande adesão
e foi considerada um
sucesso. As matas
ficaram mais limpas
e o meio-ambiente
"agradeceu"
SR

Domitília Lima acordou cedo e, juntamente com a filha, já
estava operacional às 8h30m
para começar a tirar o lixo acumulado em vários pontos na
freguesia de S. João de Lourosa.
A meio da tarde, e mesmo com
o tempo a não ajudar, já esta-

vam a limpar a terceira lixeira.
"Estamos cansadas, já fizemos uns bons sacos de lixo, já
enchemos vários carros com
entulho", disse visivelmente
fatigada, mas satisfeita, uma das
centenas de voluntárias que
ocuparam o seu dia de sábado à
natureza. "Nem a chuva nos
desmobilizou. Eu e a minha filha, assim como outros, ficámos
todos molhados, mas foi só mudar de roupa e voltámos a colocar mãos-à-obra".
A voluntária foi confrontada
com uma realidade que não estava à espera. "Verificámos que
o lixo é tanto que até já está estratificado na própria terra", disse, apelando ao civismo das pessoas para terem mais cuidado
com o meio-ambiente.
A voluntária fez parte de um
dos sete grupos que estiveram
espalhados por várias freguesias do concelho. Desde escolas,
a associações, bombeiros, escuteiros, foram muitos os que se
associaram e escolheram um

Associações, escolas, bombeiros, escuteiros, empresas, autarquias...
foram três mil os voluntários do distrito de Viseu no "Limpar Portugal"

Fernando Ruas esteve em S. João de Lourosa a ajudar a limpar a freguesia

Em Mangualde, João Azevedo associou-se à iniciativa logo pela manhã

dia do fim-de-semana para se
dedicarem à floresta.
Segundo Isabel Aparício,
uma das coordenadoras locais
da iniciativa, no período da manhã, apesar de algumas paragens por causa da chuva, já tinham sido recolhidas 23 mil toneladas de lixo.
A responsável admitiu não
estar à espera de encontrar tanto lixo. "Fiquei estupefacta com
tanto lixo e com o tipo de coisas que as pessoas deixam assim sem mais nem menos", desabafou.
Em sentido inverso, disse ter
ficado positivamente surpreendida com a grande adesão à iniciativa, lembrando que o objectivo do projecto é a educação da
cidadania para o ambiente e
alertar as pessoas para deixarem de ter comportamentos
que atentam contra a natureza.
Por isso, Isabel Aparício espera
que a iniciativa não se volte a
repetir, pois será um sinal de
que os comportamentos se alteraram.

os poluidores de que estamos a
agredir o planeta que é de todos.
Se não tratarmos disto, mais dia,
menos dia. a natureza vinga-se
de nós", alertou Fernando Ruas.
O esforço e a dedicação para
limpar as matas verificaram-se

O melhor é não sujar
De pá ou com as mãos, Fernando Ruas foi um dos voluntários que ajudou a limpar, em
pouco mais de 15 minutos,
uma lixeira enorme que estava
junto às piscinas de Cabanões.
Desde sofás, a louças sanitárias,
passando por entulho de obras,
o autarca viseense, juntamente
com mais um grupo de cerca
de 20 voluntários, entre eles o
presidente da Junta de Freguesia de S. João de Lourosa, limparam o local num instante.
"Olha, alguém tirou um bom

no teste e mesmo assim atirou-o para o lixo", comentou o autarca, enquanto ia lançado o lixo para uma das viaturas disponibilizadas pela autarquia.
Fernando Ruas enalteceu a
iniciativa "Limpar Portugal",
mas deixou o conselho de que
"o melhor mesmo é não sujar".
"Estou convencido de que
muitos dos poluidores nem sequer cá estão. Quem aderiu foram as pessoas que se incomodam com esta situação. Espero,
pelo menos, que sirva de motivação aos prevaricadores. Espero que quem fez esta agressão esteja em casa a incomodar-se e não o volte a fazer", desabafou o autarca.
E como a união faz a força,
bastou que cada um colaborasse um bocadinho para, num
instante, ficar tudo limpo. "Que
fique a consciencialização para

em todo o distrito, onde mais
de três mil voluntários estiveram no terreno.
Depois desta iniciativa, todos
os participantes esperam que o
distrito tenha as florestas mais
limpas e melhor ambiente.

Todos os meios de transporte foram válidos para transportar o lixo

"Missão não foi impossível"
Das 698 lixeiras identificadas no distrito de Viseu, a acção "Limpar Portugal" eliminou 557. Um número que para o coordenador distrital da
iniciativa, Luís Carlos Amaral,
representaum"enormesucesso".
No balanço efectuado ao final do dia, o coordenador disse estar duplamente satisfeito,
quer pela toneladas (cujo valor ainda não tinha sido apurado) de lixo que foram retiradas das matas e colocads nos
ecocentros e nos aterros sanitários de Planalto Beirão e Bigorne, quer pelo número de

voluntários que aderiram e
que se contabilizou em 3002
pessoas.
"Esta foi uma missão, não
impossível porque a conseguimos fazer, mas foi dura",
salientou Luís Carlos Amaral,
para quem a jornada foi "histórica". "Ao longo do dia tivemos algumas situações caricatas", contou, como por exemplo, carrinhas que iam para os
locais das lixeiras sinalizadas,
mas quando lá chegavam já
estavam carregadas de lixo
que os voluntários iam apanhando pelo caminho.

Para o governador civil de
Viseu, Miguel Ginestal, a iniciativa contribuiu para "um distrito mais limpo e a floresta
mais protegida".
"A força de vontade e a convicção que esta era uma acção
importante, suportou a adversidade do tempo", realçou,
lembrando que a chuva que
caiu durante a manhã não foi
motivo para a desmobilização.
"Com esta iniciativa, aprendemos uma grande lição: quando damos as mãos, conseguimos feitos notáveis", sustentou.
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Três mil voluntários em acção

5 5 7 l i xe i ra s
eliminadas
no distrito
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QREN: Uma “ferramenta”
indispensável para o
progresso nacional

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

E

nquanto autarca não podia deixar de, num destes
meus artigos, dar a conhecer o meu ponto de vista sobre esta maravilhosa “ferramenta” de desenvolvimento nacional, que é o Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN). E não podia deixar de
congratular o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses por este Quadro de Referência e pelas
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boas-novas que este traz para os concelhos, uma vez que
a comparticipação poderá atingir nalguns programas os
80%. Isto é muito importante para o desenvolvimento dos
concelhos e do país.
Na óptica de autarca que sou, lembro a todos os meus
colegas que devem recorrer ao máximo às candidaturas
possíveis, nos eixos previstos neste quadro. O QREN assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos
portugueses e das portuguesas, bem como o aumento da
eficiência e qualidade das instituições públicas. Mas não só
as Autarquias e/ou as Instituições Públicas devem recorrer
a este Quadro de Referência. Os privados também podem e
devem candidatar os seus investimentos (desde que enquadráveis) nos Programas Operacionais disponíveis, para a
criação de emprego, competitividade e crescimento neste
“mercado global”, principalmente nas regiões do Interior e
do Alentejo. Lembro ainda que há bem pouco tempo várias
autarquias, pertencentes à Comunidade Inter-Municipal
Dão Lafões, foram contempladas com uma boa parte dos
investimentos previstos na educação e em infra-estruturas,
onde Mangualde também teve a sua parte. O Governo com
este QREN vem assim dar o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social
em Portugal no período que vem desde 2007 e vai até 2013.
Os três programas operacionais temáticos, Programa Operacional Temático Factores de Competitividade (FEDER),
Programa Operacional Temático Potencial Humano (FSE),
Programa Operacional Temático Valorização do Território
(FEDER e Fundo de Coesão), e os Programas Operacionais
Regionais do Continente, estruturados territorialmente de
acordo com as NUTS II e co-financiados pelo FEDER, que
para a nossa região é o Programa Operacional Regional do
Centro, vão de encontro às necessidades das instituições
públicas mas também dos privados. Usem e abusem desta
“ferramenta” que Portugal tem nos próximos anos.
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Gabinete de Inserção Profissional
abre em Mangualde
A Câmara Municipal de
Mangualde dispõe desde
o início do mês, de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) destinado a
desempregados, jovens e
adultos a necessitarem de
apoio. O GIP funciona em
estreita colaboração com

os centros de emprego do
Instituto de Emprego e
Formação Profissional e
tem como principal objectivo apoiar desempregados
na “definição ou desenvolvimento do seu percurso
de inserção ou reinserção
no mercado de trabalho”.

Com um conjunto de
actividades a desenvolver
em simultâneo, o GIP funciona no serviço de acção
social, às segundas-feiras, terças-feiras e quintas
e sextas-feiras, das 9h30
às 12h30 e das 14h00 às
16h30.
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Mangualde
Município mobilizado
contra o desemprego
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Semana Santa recheada de eventos
Mangualde assinala
a Semana Santa, entre
amanhã e 4 de Abril, com
um vasto programa
de actividades. O turismo
religioso é, claramente,
uma das apostas
do município
CARLA DE SOUSA

As iniciativas da Semana
Santa resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal e
a Paroquia de Mangualde.
João Azevedo, presidente da
autarquia, referiu a importância de relançar o turismo religioso no concelho, lembrando o
papel das paróquias de Mangualde no equilíbrio social, na justiça social e na formação das
pessoas.
O edil aproveitou ainda para
realçar as boas relações que o
actual executivo tem com todo
o activo que exerce o seu papel
de cidadania no concelho. "Sinto-me extremamente satisfeito
pelo facto de, mais uma vez, este executivo mostrar as boas
relações que tem com as instituições e com as pessoas de
Mangualde e especialmente
com os activos que hoje exercem o seu papel de cidadania
em Mangualde", referiu.
Também o cónego Jorge Seixas, representante da Paróquia
de Mangualde, lembrou que estas boas relações "só trazem frutos positivos".
"As pessoas são as mesmas, o
pedaço de humanidade que
temos nas mãos é o mesmo,
então procuramos trabalhar
em conjunto pelo bem-estar

João Azevedo (ao centro) realçou as boas relações do executivo com as instituições e pessoas de Mangualde

destas pessoas não só físico e
moral mas também espiritual",
referiu.
Referindo-se às actividades
religiosas agendadas, o clérigo
lembrou que estas se enquadram "no plano mais solene da
Igreja Católica". "Estas actividades marcam as pessoas pela
sensibilidade, pelo simbolismo
e pela extrema importância das
mesmas", salientou, acrescentando que "por isso, vamos
valorizá-las, vamos dar-lhe a
dignidade que elas merecem e
vamos olhar para elas como
momentos cruciais da nossa
vida".
"Estes momentos são óptimos não só para serenar o nosso interior como também para

nos dar confiança em quem
devemos acreditar e em quem
nos devemos agarrar em todos
os momentos da vida", concluiu o sacerdote, lembrando que
estas iniciativas são também
momentos de cultura.
"A cultura também ajuda ao
culto e predispõe as pessoas
para a melhor contemplação
do Mistério que depois celebramos", disse. As iniciativas da
Semana Santa vão contar com
a participação activa dos jovens
do concelho.
Da programação fazem parte
momentos como um concerto
de música coral sacra (amanhã,
às 21h00, na Igreja Paroquial de
Mangualde), uma Via-Sacra
(com início às 16h30 deste

domingo, na Escadaria da Senhora do Castelo), um concerto
com a Orquestra do Instituto
Piaget de Viseu (às 17h15 na Igreja de Nossa Senhora do Castelo), uma procissão de celebração dos Ramos (com início às
10h00, no dia 28 de Março, na
Capela da Nossa Senhora do
Desterro), a tradicional Missa
da Ceia (às 21h00, na Igreja Paroquial de Mangualde), a Celebração da Paixão do Senhor
(marcada para as 17h30) seguida da Procissão do Enterro, a Vigília Pascal (com início às
22h00, na Igreja Paroquial de
Mangualde) e por último, no
dia 4 de Abril, a Missa Solene de
Páscoa (às 11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde).
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Semana Santa recheada de eventos
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As iniciativas da Semana Santa resultam de uma parceria entre a Ckmara Municipal e a
Paroquia de Mangualde.
Jomo Azevedo, presidente da autarquia, referiu a importkncia de relanoar o turismo religioso
no concelho, lembrando o papel das paryquias de Mangualde no equiltbrio social, na justioa
social e na formaomo das pessoas.
O edil aproveitou ainda para realoar as boas relao}es que o actual executivo tem com todo o
activo que exerce o seu papel de cidadania no concelho. "Sinto-me extremamente satisfeito
pelo facto de, mais uma vez, este executivo mostrar as boas relao}es que tem com as
instituio}es e com as pessoas de Mangualde e especialmente com os activos que hoje
exercem o seu papel de cidadania em Mangualde", referiu.
Tambpm o cynego Jorge Seixas, representante da Paryquia de Mangualde, lembrou que
estas boas relao}es "sytrazem frutos positivos".
"As pessoas smo as mesmas, o pedaoo de humanidade que temos nas mmos po mesmo,
entmo procuramos trabalhar em conjunto pelo bem-estar destas pessoas nmo syftsico e moral
mas tambpm espiritual", referiu.
Referindo-se js actividades religiosas agendadas, o clprigo lembrou que estas se
enquadram "no plano mais solene da Igreja Catylica". "Estas actividades marcam as pessoas
pela sensibilidade, pelo simbolismo e pela extrema importkncia das mesmas", salientou,
acrescentando que "por isso, vamos valorizi-las, vamos dar-lhe a dignidade que elas
merecem e vamos olhar para elas como momentos cruciais da nossa vida".
"Estes momentos smo yptimos nmo sypara serenar o nosso interior como tambpm para nos
dar confianoa em quem devemos acreditar e em quem nos devemos agarrar em todos os
momentos da vida", concluiu o sacerdote, lembrando que estas iniciativas smo tambpm
momentos de cultura.
"A cultura tambpm ajuda ao culto e predisp}e as pessoas para a melhor contemplaomo do
Mistprio que depois celebramos", disse. As iniciativas da Semana Santa vmo contar com a
participaomo activa dos jovens do concelho.
Da programaomo fazem parte momentos como um concerto de m~sica coral sacra (amanhm,
js 21h00, na Igreja Paroquial de Mangualde), uma Via-Sacra (com intcio js 16h30 deste
domingo, na Escadaria da Senhora do Castelo), um concerto com a Orquestra do Instituto
Piaget de Viseu (js 17h15 na Igreja de Nossa Senhora do Castelo), uma procissmo de
celebraomo dos Ramos (com intcio js 10h00, no dia 28 de Maroo, na Capela da Nossa
Senhora do Desterro), a tradicional Missa da Ceia (js 21h00, na Igreja Paroquial de
Mangualde), a Celebraomo da Paixmo do Senhor (marcada para as 17h30) seguida da
Procissmo do Enterro, a Vigtlia Pascal (com intcio js 22h00, na Igreja Paroquial de
Mangualde) e por ~ltimo, no dia 4 de Abril, a Missa Solene de Piscoa (js 11h00, na Igreja
3DURTXLDOGH0DQJXDOGH 
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Autarcas nos EUA para Festival
do Queijo da Serra da Estrela
Certame promovido pelo Centro Cultural
“Os Serranos” decorre até domingo
80$ &20,7,9$ FRQVWLWXtGD
SHORV JRYHUQDGRUHV FLYLV
GD *XDUGD H 9LVHX H SRU
DXWDUFDV GRV GRLV GLVWULWRV
HVWmRGHYLVLWDDRV(VWDGRV
8QLGRV FRQFUHWDPHQWH jV
FLGDGHV GH 1HZDUN H 'DQ
EXU\ DWp GRPLQJR SDUD
PDLVXPDHGLomRGR)HVWLYDO
GR4XHLMRGD6HUUDGD(VWUH
OD SURPRYLGR SHOR &HQWUR
&XOWXUDO´2V6HUUDQRVµ

$ LQLFLDWLYD FRQWD FRP
UHSUHVHQWDQWHV GDV &kPD
UDV GD *XDUGD *RXYHLD
6HLD )RUQRV GH $OJRGUHV
&HORULFRGD%HLUD$JXLDUGD
%HLUD7UDQFRVR0DQWHLJDV
&RYLOKm H DLQGD 2OLYHLUD
GR +RVSLWDO 0DQJXDOGH H
&DUUHJDO GR 6DO 2 HYHQWR
DUUDQFRX QD SDVVDGD VH
JXQGDIHLUD QR 6SRUW &OXE
3RUWXJXrVHP1HZDUNFRP

XPD H[SRVLomR DOXVLYD DR
 GH 6HWHPEUR $PDQKm
QRPHVPRHVSDoRGHFRUUH
R)HVWLYDOGR4XHLMRGD6HUUD
H$UWLJRV5HJLRQDLVHVWDQGR
SUHYLVWDDSUHVHQoDGHXPD
GH]HQD GH SURGXWRUHV GH
TXHLMR H UHTXHLMmR H DLQGD
XPD SURYD GH YLQKRV 1R
ViEDGRSURVVHJXHRIHVWLYDO
HP'DQEXU\QR3RUWXJXHVH
&XOWXUDO &HQWHU 1HVWH GLD

DFRQWHFHWDPEpPXPMDQWDU
HXPHVSHFWiFXORGRFDQWRU
JXDUGHQVH/XtV)LOLSH5HLV1R
~OWLPR GLD D IHVWD UHJUHVVD
D 1HZDUN FRQFHQWUDQGRVH
GHVWD IHLWD QD 0HGLWHUUDQHQ
0DQRU RQGH HVWi SUHYLVWR
XP DOPRoR 3DUD DOpP GH
/XtV)LOLSH5HLVTXHWDPEpP
DFWXDHP1HZDUNRGRPLQJR
FRQWDUiFRPR'XR3ULPDYHUD
HFRPDEDQGD1DYHJDQWHV
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EM MANGUALDE

Melhorar a competitividade
Potenciar o desenvolvimento
O secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro,
e Basílio Horta, tomaram parte
em diversas acções realizadas em
Mangualde, visando potenciar o
desenvolvimento neste concelho.
O objectivo é ir ao encontro das
necessidades dos agentes eco-

da economia local e nacional.
O conjunto de representantes
locais e nacionais do sector económico e empresarial debateram
o contexto nacional, regional e
local. Durante a tarde realizou-se
uma visita à PSA - Unidade de Produção da Citroën em Mangualde.

VISITA À CITROËN EM MANGUALDE

nómicos, na busca de soluções e
relacionamentos de longo prazo e
dirigir as suas actividades para os
projectos e mercados que melhor
contribuam para a competitividade
das empresas e a sustentabilidade

Estiveram presentes o secretário
de Estado da Administração Local,
José Junqueiro, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o Governador Civil
de Viseu, Miguel Ginestal, a AICEP,

Basílio Horta e comitiva, e ainda o
director-geral da PSA, Juan Codina.
Na sequência da visita, teve
lugar, no Salão Nobre da Câmara
Municipal, um debate com o tecido
empresarial local. Neste encontro
intervieram Basílio Horta, João
Azevedo e Miguel Ginestal. Todos, de uma forma ou de outra,
procuraram deixar contributos
para potenciar o desenvolvimento
em Mangualde, competências estratégicas para actuar no mercado
globalizado.
O debate teve o condão de
contribuir para a criação de um
ambiente de negócios competitivo
capaz de contribuir para a inserção
internacional das empresas locais,
aumentando a competitividade e
notoriedade das organizações e de
Portugal, através da dinamização
de investimento estruturante e
da internacionalização, com especial destaque para as pequenas
e médias empresas. O objectivo é
ir ao encontro das necessidades
dos agentes económicos, na busca
de soluções e relacionamentos de
longo prazo e dirigir as suas actividades para os projectos e mercados
que contribuam para a competitividade e sustentabilidade do tecido
económico local e nacional.
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Mangualde

Corrida solidária
realiza-se domingo
A Câmara Municipal realiza no próximo domingo, a partir das
10h00, a corrida "Mangualde Solidário", cuja receita angariada
com as inscrições reverterá na totalidade para a organização
Médicos do Mundo.
Com início no Largo da Câmara, a prova solidária contará com
animação, a cargo das equipas de ginástica da Escola Gomes Eanes
de Azurara, de dança da Escola Secundária de Mangualde, do
Instituto de Artes Musicais e da equipa de dança da Escola Ana de
Castro Osório.
No final, serão entregues diplomas e t-shirts a todos os participantes.
O valor da inscrição é de dois euros.
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$56GR&HQWURH&kPDUD0XQLFLSDOGH0DQJXDOGH

$FRUGRSDUDLQVWDODomRGH
86)&RQGH'+HQULTXH

$

$GPLQLVWUDomR 5HJLRQDO GH
6D~GH $56  GR &HQWUR H D
&kPDUD 0XQLFLSDO GH 0DQ
JXDOGH FHOHEUDUDP XP DFRUGR GH FRR
SHUDomRSDUDDLQVWDODomRGDIXWXUD8QL
GDGHGH6D~GH)DPLOLDU 86) &RQGH'
+HQULTXHQRFRQFHOKR
1RkPELWRGRDFRUGRDDXWDUTXLDFHGH
j $56 GR &HQWUR PHGLDQWH DUUHQGD
PHQWRXPLPyYHOGRTXDOpSURSULHWi
ULDFRPORFDOL]DomRSULYLOHJLDGDQD$YH
QLGD GD /LEHUGDGH FRPSRVWR SRU WUrV
DQGDUHV FRPSHWLQGR j $56 HTXLSDU H
PRELODURHVSDoR
6HJXQGRRSUHVLGHQWHGD$56GR&HQWUR
-RmR 3HGUR 3LPHQWHO R DFRUGR ÀUPDGR

FRPDDXWDUTXLDGH0DQJXDOGHpXPERP
H[HPSORGHDUWLFXODomRLQVWLWXFLRQDOWHQ
GRSHUPLWLGRXOWUDSDVVDUDIDOWDGHHVSDoR
QRFHQWURGHVD~GHSDUDDLQVWDODomRGD
86) H DVVLP SRVVLELOLWDU R DFHVVR GRV
PXQtFLSHVDVHUYLoRVGHVD~GHGHTXDOLGD

1R&HQWURGH6D~GHGH0DQJXDOGHMiQmRKi
HVSDoRSDUDDLQVWDODomRGHPDLVXPD86)

GHHGHPDLRUSUR[LPLGDGH
´(VWH DFRUGR Vy p SRVVtYHO SRUTXH DV
GXDVLQVWLWXLo}HVTXHUHSUHVHQWDPRVWrP
EHP D QRomR GH TXH QXP WHPSR GLItFLO
HPTXHRVPHLRVGHYHPVHUUDFLRQDOL]D
GRVDFRRSHUDomRHQWUHRVYiULRVQtYHLV
GD DGPLQLVWUDomR UHQWDELOL]D H IDFLOLWD D
XWLOL]DomRGRVUHFXUVRVPDWHULDLVµGHVWD
FRX-RmR3HGUR3LPHQWHO
$86)&RQGH'+HQULTXHLUiDEUDQJHU
 PLO XWHQWHV PHOKRUDQGR D RIHUWD QR
FRQFHOKR GH 0DQJXDOGH $FWXDOPHQWH R
GLVWULWRGH9LVHXFRQWDFRPVHWH86)HP
IXQFLRQDPHQWR *UmR 9DVFR ,QIDQWH '
+HQULTXH9LULDWR/DI}HV63HGUR9LVHX
&LGDGHH/XVLWkQLD
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Ligaomo da EN234 e EN 16 jIgreja Matriz e Av Sr  Castelo alvo de requalificaomo
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Aquando da visita de Jos p Junqueiro - Secret irio de Estado da Administra omo Local
(SEAL) - jPSA Mangualde, o Governante acompanhado pelo Presidente da Autarquia,
Jomo Azevedo, visitaram as alternativas ao encerramento do tro oo da EN16 que passa
actualmente no meio da f ibrica autom yvel. Na visita Jos pJunqueiro p {de verificar o
mau estado das vias alternativas e prometeu ajudar na requalifica omo . ? E m
alternativa a este tro oo, temos que arranjar um corredor, corredor esse que j i
existe mas precisa de ser infra -estruturado e acabado? diz o SEAL.





A Autarquia ir ifazer uma candidatura para a requalifica omo da ligaomo EN234 e EN16 ao
centro da Cidade, bem como a liga omo j Sr do Castelo. ?A verba referente ao
investimento ainda n mo est itotalizada mas a SEAL ir comparticipar o projecto?
anuncia o governante. O presidente da C kmara Municipal de Mangualde lembra que
este apoio do Governo vem ao encontro ?dos anseios de todos os mangualdenses
e regi mo uma vez que a PSA Mangualde pfundamental em termos econ ymicos para
a regimo?.

Conten oas
Ckmara investiu 120 mil euros na rede vi iria
Mas as requalifica o}es rodovi irias em Mangualde n mo se ficam por aqui. Ontem, em
nota de imprensa, a C kmara Municipal deu conta da finaliza omo dos trabalhos de
melhoramento da Estrada 1451 que liga as aldeias de Conten oas de Baixo e
Conten oas de Cima est mo conclutdos.
A obra representou um investimento da C kmara de Mangualde na ordem dos 120 mil
euros e consistiu na requalifica omo de uma extens mo de 1.100 metros, totalmente
inseridos na freguesia de Santiago de Cassurrmes.
A interven omo resultou da necessidade de promover as condi o}es de seguran oa e
conforto jcirculaomo rodovi iria. Para tal, foram implementadas medidas de refor oo
estrutural e superficial do pavimento e das condi o}es de drenagem, bem como a
utilizaomo p e d o n a l p e l a e x e c u omo d e b e r m a s d e c i r c u l a omo, equipamento de
seguran oa adicional a equipamentos p ~blicos e melhoria das condi o}e s d e
visibilidade.
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Mangualde

Governo comparticipa
requalificação de estrada
Secretário de Estado da
Administração Local
prometeu apoio do
Governo à requalificação
do troço alternativa à
EN16, que actualmente
passa nas instalações da
fábrica PSA
Aquando da visita, na semana passada à PSA, em Mangualde, o secretário de Estado da
Administração Local, José
Junqueiro, acompanhado do
presidente da Câmara, João
Azevedo, inteirou-se do estado das vias alternativas ao
encerramento do troço da
Estrada Nacional 16 (EN16),
que actualmente passa no
meio da fábrica do sector
automóvel.
O governante constatou que

essas alternativas encontram-se
em mau estado e prometeu a
ajuda do Governo com vista à
requalificação das mesmas.
“Em alternativa a este troço,
temos que arranjar um corredor, que já existe, mas que precisa de ser infra-estruturado e terminado”, observou José Junqueiro.
Para esse efeito, a Câmara irá
fazer a candidatura com vista à
requalificação da ligação da
EN234 e EN16 ao centro da
cidade, bem como a ligação à
Senhora do Castelo. “A verba
relativa ao investimento ainda
não é conhecida, mas a Secretaria de Estado da Administração Local irá comparticipar o
projecto”, garantiu o governante.
Já o presidente da Câmara

José Junqueiro observou troços alternativos à EN16

Municipal de Mangualde, João
Azevedo, lembrou que este
apoio do Governo vem ao
encontro “aos anseios de todos
os mangualdenses e região,
uma vez que a PSA é fundamental em termos económicos
para a região”.
Câmara investiu
120 mil euros
Mas as requalificações rodoviárias em Mangualde não se
ficam por aqui. Ontem, em nota
de imprensa, a Câmara Municipal deu conta da finalização dos
trabalhos de melhoramento da
Estrada 1451 que liga as freguesias de Contenças de Baixo e
Contenças de Cima estão concluídos.
A obra representou um
investimento da Câmara de

Mangualde na ordem dos 120
mil euros e consistiu na requalificação de uma extensão de
1.100 metros, totalmente inseridos na freguesia de Santiago de
Cassurrães.
A intervenção resultou da
necessidade de promover as
condições de segurança e conforto à circulação rodoviária.
Para tal, foram implementadas
medidas de reforço estrutural e
superficial do pavimento e das
condições de drenagem, bem
como a utilização pedonal pela
execução de bermas de circulação, equipamento de segurança
adicional a equipamentos
públicos e melhoria das condições de visibilidade.
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Governo
promete ajuda
na requalificação
de estrada
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Governo comparticipa requalificaomo de estrada
Secretirio de Estado da Administraomo Local prometeu apoio do Governo jrequalificaomo
do trooo alternativa jEN16, que actualmente passa nas instalao}es da fibrica PSA


~ltimas 7 edi o}es





Aquando da visita, na semana passada jPSA, em Mangualde, o secretirio de Estado da
Administraomo Local, JospJunqueiro, acompanhado do presidente da Ckmara, Jomo
Azevedo, inteirou-se do estado das vias alternativas ao encerramento do trooo da Estrada
Nacional 16 (EN16), que actualmente passa no meio da fibrica do sector automyvel.
O governante constatou que essas alternativas encontram-se em mau estado e prometeu a
ajuda do Governo com vista jrequalificaomo das mesmas. ?Em alternativa a este trooo,
temos que arranjar um corredor, que jiexiste, mas que precisa de ser infra-estruturado e
terminado?, observou JospJunqueiro.
Para esse efeito, a Ckmara irifazer a candidatura com vista jrequalificaomo da ligaomo da
EN234 e EN16 ao centro da cidade, bem como a ligaomo jSenhora do Castelo. ?A verba
relativa ao investimento ainda nmo pconhecida, mas a Secretaria de Estado da
Administraomo Local iricomparticipar o projecto?, garantiu o governante.
Jio presidente da Ckmara Municipal de Mangualde, Jomo Azevedo, lembrou que este apoio
do Governo vem ao encontro ?aos anseios de todos os mangualdenses e regimo, uma vez
que a PSA pfundamental em termos econymicos para a regimo?.
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Ckmara investiu
120 mil euros
Mas as requalificao}es rodoviirias em Mangualde nmo se ficam por aqui. Ontem, em nota de
imprensa, a Ckmara Municipal deu conta da finalizaomo dos trabalhos de melhoramento da
Estrada 1451 que liga as freguesias de Contenoas de Baixo e Contenoas de Cima estmo
conclutdos.
A obra representou um investimento da Ckmara de Mangualde na ordem dos 120 mil euros e
consistiu na requalificaomo de uma extensmo de 1.100 metros, totalmente inseridos na
freguesia de Santiago de Cassurrmes.
A intervenomo resultou da necessidade de promover as condio}es de seguranoa e conforto j
circulaomo rodoviiria. Para tal, foram implementadas medidas de reforoo estrutural e
superficial do pavimento e das condio}es de drenagem, bem como a utilizaomo pedonal pela
execuomo de bermas de circulaomo, equipamento de seguranoa adicional a equipamentos
p~blicos e melhoria das condio}HVGHYLVLELOLGDGH
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MO - Dr. Soares Marques, qual o balanço do seu último mandato ?

SM - O balanço foi feito pelos eleitores do concelho, teve a aprovação de 63% dos Mangualdenses que
foram a votos, como costumo dizer "os números não enganam". Sinto-me gratificado, com trabalho
realizado, já que se não tivéssemos trabalhado em prol do progresso dos Mangualdenses, não nos
tinham dado uma tão expressiva vitória eleitoral, devo dizer que tudo isto ainda me sabe a pouco, o
homem é por natureza insatisfeito e nesta conformidade, com este resultado de termos ganho
enquanto Câmara em 18 freguesias, é para mim uma responsabilidade muito grande e constitui um
incentivo, para não defraudar as expectativas de tanta gente, sendo certo, como costumo dizer, só
vale apena estar nesta vida autárquica, se através do trabalho, empenhamento e criatividade, resolver
os problemas deste Concelho, que infelizmente são muitos.

Penso que o balanço é positivo, mas não vou dormir à sombra da bananeira, sei muito bem o que
quero para Mangualde e se Deus me der saúde, nos próximos 4 anos, haveremos de ter um concelho
mais progressivo e transfigurado.

MO - Quais os problemas de Mangualde Cidade e Concelho ?

SM - À semelhança de todos os Concelhos do País , Mangualde debate-se fundamentalmente com
dificuldades de ordem financeira, uma situação que não é exclusiva deste concelho, mas temos de ter
a arte de ultrapassar estas dificuldade, como costumo dizer, os eleitores estão-se "marinbando" para
as dividas da câmara, o que elas querem é a realização de obras, e nós apesar das dificuldades temos
feito um esforço muito grande, para irmos fazendo obra, tivemos oportunidade de no passado de fazer
um balanço daquilo que efectivamente foi feito, poderei dizer que não foram feitas umas grandes
obras dotados de uma enorme espetacularidade, mas fomos resolvendo aos pouco, os problemas das
pessoas, fundamentalmente , tentando aproximar o progresso entre a Cidade e as Aldeias . . . mas
diria que as minhas preocupações imediatas se situam em 3 dimensões.

1º - uma eterna questão, e vou falar nisto até que a voz me doa, que é a revisão do Plano Director
Municipal, e posso dizer em primeira mão, ainda antes da Assembleia Municipal e de outros órgãos de
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Comunicação Social , que temos autorização para avançar numa área geograficamente bem
delimitada, autorização da Câmara e CCRC, para procedermos à suspensão, não da revisão, mas sim
da suspensão, da eficácia do PDM. Significa portanto, que mal tenha a aprovação da Assembleia
municipal que vai reunir já em Fevereiro e logo a seguir do Governos, e neste campo estamos numa
fase um pouco turbulenta, suspenderemos o PDM numa área que se nos afigura a mais problemática
do Concelho, que é a área que corresponde á freguesia de Mangualde, suspenderemos o PDM, iremos
avançar para o plano de urbanização, que é uma coisa mais aligeirada do que o PDM e durante o lapso
de tempo que decorrer essa suspensão, criamos algumas medidas preventivas, porque as pessoas
poderiam pensar _Bom eles vão suspender o PDM, agora vale tudo. _ NÃO! Tem que haver normas e
regras porque se o PDM foi feito para ordenar e por ordem na "casa" , não fazia sentido suspender o
PDM e agora era o "salve-se quem puder"_ NÃO!!!

É uma grande medida e que vem resolver muitos, mas muitos problemas, o que não significa que não
continuemos a trabalhar na revisão do PDM, sendo certo que chegada a altura da aprovação do PDM,
se ainda não estiver pronto o Plano de Urbanização, todo o trabalho que já foi feito em termos de
elaboração do Plano de Urbanização pode ser aproveitado na fase final para a revisão do PDM.

2º O principal objectivo para os próximos 4 anos de mandato.

Construção de uma nova malha viária, e melhoria das actuais acessibilidades.

Dói-me a alma . . e o carro (risos) quando ando pelo Concelho, ver o estado da rede viária, podem
dizer que o problema não é só de Mangualde, mas com o mal dos outros posso eu bem !

E vai ser essa a grande preocupação.

Como se sabe já começou o alargamento e correcção da EN 232 ligação Mangualde/Gouveia, já foi
adjudicada a construção da Circular Norte, dentro de 1 mês começaram as obras de uma nova
avenida que vai desde as "Malhascila" passando pelo LIDL (aí uma rotunda) e vai até á Av. da Sr.ª do
castelo, querendo dizer aqui e até enaltecer o patriotismo Mangualdense, de muitos proprietários por
colaborarem neste processo, é claro que há um ou outro caso , mas isso vai de certeza resolver-se.

MO - E o IC12 ?

SM - Bem , esse é outro problema grave e complicado. O IC 12 é importante para Mangualde , mas
também para o País. O IC 12 encalhou inexplicavelmente em Canas de Senhorim , não tem pés nem
cabeça que não tenha continuado até Mangualde, porque todo o transito que vem da fronteira de Vilar
Formoso para Sul passa todo por Mangualde isto apesar de se ter construído a ligação em Viseu
IP5/IP3, onde esse dinheiro teria sido mais útil era realmente na conclusão do IC12 de Canas a
Mangualde.
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Eu espero bem que o novo Governo, qualquer ele que seja, tenha maior sensibilidade, do que este
teve para a conclusão do IC12.

Falei várias vezes com o Ministro do Equipamento Social, Dr. Jorge Coelho que ainda por cima é de
Mangualde, mas ele fez sempre ouvidos de mercador e não foi sensível aos nossos argumentos.

Em resumo vamos fazer um grande esforço, para recuperarmos muitas das nossas estradas.

3º parece insignificante mas penso que ele é de uma grande transcendência, é que em 2002 vamos
comemorar os 900 anos de existência do Mangualde e do seu Concelho.

O Foral foi dados pelos pais de D. Afonso Henriques em 1102 , somos um Concelho mais antigo do
que Portugal, Portugal é de 1143 como se sabe.

As Comemorações começaram em Maio de 2002 e terminaram em maio de 2003, sendo certo que
convidarei o Presidente da República Dr. Jorge Sampaio para a cerimónia de abertura e o Primeiro
Ministro de então para a cerimónia de encerramento.

Diria então que são os 3 grandes objectivos para os próximos 4 anos.

MO - E porque está a falar para um Jornal Digital, qual a sensibilidade da Câmara Municipal, para as
Novas Tecnologias ?

SM - Nessa área , há nesta "casa" muito boa gente com grandes responsabilidades e que é adepto
incondicional das Novas Tecnologias. E nesta conformidade, esta Câmara Municipal tem feito um
esforço extraordinário no sentido de aderir ás Novas Tecnologias dotando a Câmara Municipal, a
Biblioteca e outras Instituições com Computadores, Internet, e neste momento estamos apostados em
não perder o comboio do progresso, nem a carruagem do desenvolvimento nestes domínios.

Em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia , equipamos com computadores, com Internet ,
Televisões e Vídeo todas as Escolas do Ensino Primário do nosso Concelho. Vamos criar no Largo do
Rossio o "Espaço Digital" onde vão estar disponíveis á população vários computadores com ligação à
Internet , o que permite a qualquer pessoa entrar e estar em contacto com as Novas Tecnologias isto
tudo gratuitamente.

È a nossa contribuição para Mangualde não perder o caminho do progresso e modernidade.

MO - Para finalizar, Dr. Soares Marques, que avaliação faz ao projecto www.mangualdeonline.com ?
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SM - Eu tenho uma grande sensibilidade para a Comunidade Mangualdense espalhada pelos 4 cantos
do Mundo, e eu sei que quem está fora tem uma "sede" de noticias da terra natal, e que aguardam
com expectativa os 2 jornais locais, mesmo que cheguem um pouco atrasados. E nesta conformidade
eu penso que este vosso projecto o www.mangualdeonline.com é um projecto de um alcance
inestimável , na medida em que é digamos um instrumento, que os Mangualdenses espalhados pelo
mundo tem ao dispor.

Já tive a oportunidade de visitar o Site, penso que o Site esta bem equilibrado, está objectivo, e sobre
tudo, tenta contemplar, as várias dimensões do nosso viver colectivo, se forem capazes de manterem
a neutralidade e objectividade, penso que estão no bom caminho, e dou os parabéns por isso, e
espero realmente que seja um projecto que tenha pernas para andar e que vai cobrir uma lacuna que
se fazia sentir fundamentalmente ao nível das Comunidades. Parabéns!!
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João Nuno Gonçalves Azevedo, é o líder da concelhia de Mangualde do Partido Socialista. Foi cabeça
de lista pelo PS nas últimas autárquicas e faltaram-lhe pouco mais de três centenas e meia de votos
para se sentar na cadeira da presidência da Câmara de Mangualde. Como líder da oposição na
Edilidade Mangualdense, tem caracterizado a sua actuação com uma oposição pontual e sistemática ás
orientações da maioria PSD, com posições mediáticas em acontecimentos, ou factos políticos, que
animaram os últimos tempos no concelho.

O Dr. João Azevedo dispôs-se a falar ao Renascimento, respondendo com solicitude às questões que
lhe colocámos.

J.A.: na noite das eleições quando falei para os mangualdenses disponibilizei-me para continuar a
defender Mangualde, a causa de todos nós. Referi que se o Partido Socialista e os mangualdenses
entendessem que eu seria o melhor candidato nas próximas eleições autárquicas estaria disponível.
Foi uma grande honra ter disputado aquele acto eleitoral. Principalmente por acreditar que Mangualde
é uma terra de futuro e que tem pessoas com muita qualidade. Acredito convictamente que em
conjunto

poderemos colocar Mangualde novamente na senda o desenvolvimento.

J.A.: Saberei avaliar em cada momento aquilo que for melhor para Mangualde. Servir Mangualde é e
será sempre a minha prioridade. Quem me conhece sabe que é assim.

Na foto: Ministro da Admin Interna, Dr Rui Pereira, Governador Civil de Viseu, Dr Acácio
Pinto,Vereador pelo do PS na CMM, Dr João Azevedo e o Ten.Corenel Amaral Dias, Comandante
Distrital da GNR

J.A.: Repito: só serei candidato se o Partido Socialista e os Mangualdenses me derem um sinal para
isso. É uma honra para mim continuar a ter ao meu lado na Comissão de Honra, nas listas e nas
várias centenas de pessoas que me apoiaram por todo o concelho, gente de tanto valor e de tão
enorme craveira. Pessoas que representam todos os quadrantes político-partidários existentes no
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nosso concelho e milhares de independentes que acreditaram e acreditam neste projecto. Conto com
todos.

Tenho visto com agrado o contínuo aumento de pessoas que apostam no nosso plano estratégico.
Pessoas essas vindas das mais variadas áreas profissionais, sociais e políticas. A lista a apresentar ao
eleitorado vai reflectir toda essa diversidade. Todas as pessoas que me acompanharam e
acompanham demonstram possuir qualidade, competência e lealdade.

J.A.: Este projecto político é um projecto que não é estanque. É aberto. Mas há 3 questões que são
essenciais e de que não abdico: um projecto, uma equipa, um líder. Para que tal aconteça tem que
haver verdade, lealdade, assunção das responsabilidades. Não pode existir a tradicional prática de
atirar as culpas para cima dos outros. Só assim quem assume responsabilidades políticas contribui
para a credibilização da causa pública. Isto é fundamental e constitui a primeira obrigação de qualquer
político.

Qualquer pessoa que possa surgir como novidade, neste projecto, tem que reunir estes requisitos.

J.A.: Tenho cumprido a minha obrigação, fiz o que tinha a fazer e jamais me arrependerei de fazer o
que tenho feito. Desde que efectuado com transparência, lealdade e segundo as regras do estado de
Direito, ganha Mangualde e ganham os mangualdenses.

Só a título de exemplo e falando novamente na área da acção social posso deixar claro que nos
últimos dois anos foram investidos pelo Governo em Mangualde cerca de 319 212 euros, em várias
instituições do concelho, onde já estão abrangidas as creches de Santiago de Cassurrães e da Santa
Casa da Misericórdia. A somar a este investimento estão de igual modo as obras de valorização do
serviço local da segurança social, Casa do Povo, a rondar os 80 000 euros.

Mantenho uma relação muito próxima com as instituições e colectividades deste concelho. Tenho uma
preocupação permanente de perceber de que forma é que essas instituições e colectividades podem
recorrer a programas de financiamento. Mas como disse e repito é minha obrigação. Não estamos a
fazer favor nenhum. Aproveito a oportunidade para felicitar todos esses homens e mulheres que se
dedicam à causa pública, colocando os interesses da comunidade acima dos seus próprios interesses.
É, também, com agrado que vejo concretizar a vinda para Mangualde de um serviço descentralizado
do Ministério da Educação. Esse serviço irá reforçar a relação institucional com as autarquias,
associações de pais e de estudantes e demais organizações com responsabilidades na comunidade
educativa. Esta equipa de apoio às escolas (EAE) vai coordenar sete concelhos deste distrito. É a
primeira vez nas últimas décadas que recebemos um serviço descentralizado do Estado em
Mangualde.

Do mesmo modo, estão a ser desenvolvidos todos os esforços com vista a garantir a continuidade dos
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serviços do Ministério da Agricultura, funcionando em moldes diferentes, sempre com o intuito de
potencializar o apoio aos agricultores e a sua actividade. Tudo isto só foi possível graças ao
empenhamento e à estreita colaboração com as respectivas Direcções Regionais.

Na mesma senda, é importante para Mangualde o investimento a realizar no Palácio de Justiça, onde
vão ser investidos cerca de 100 000 euros na construção da segunda sala de audiências, dentro do
programa nacional em curso de criação de novas salas. Tudo isto tem sido feito com o contributo das
pessoas que estão à frente destas instituições. São elas as grandes responsáveis por tudo isto
acontecer. Eu apenas me limitei a acompanhar os processos, debatendo-me pelo seu sucesso.

Mas mais virão. E no limite das minhas forças cada instituição e cada colectividade terá sempre a
minha disponibilidade e o meu esforço. Estamos a cumprir a responsabilidade que os eleitores de
Mangualde nos deram.

J.A.: A minha colaboração com as instituições do concelho não é feita tendo em vista calendários
eleitorais. O único critério é a satisfação das necessidades dessa instituições. Não contem comigo para
desperdícios de dinheiros públicos norteado por meros benefícios eleitoralistas. Há coisas para as quais
não poderão contar comigo.

J.A.: Essas obras ficarão ligadas ao desenvolvimento de Mangualde e isso é que interessa...

J.A.: Sobre esta matéria apenas me apraz felicitar a Associação dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde pela grande obra desenvolvida em prol dos mangualdenses. Obra essa no valor de 1
milhão e meio de euros, representando a maior obra realizado no concelho nos últimos dez anos. O
caso da permuta demorou dez anos a ser resolvido. Ainda bem que está resolvido...

J.A.: Na vida pública tem que se cultivar a verdade. E os mangualdenses devem optar pela verdade.
Ninguém compreende que uma carta do maior empregador e investidor em mangualde - PSA Peugeot
Citroen a manifestar preocupação e interesse na sua expansão no concelho esteja retida numa gaveta
durante 5 anos sem qualquer resposta...

A situação era de tal maneira grave que foi necessário ser a própria administração a tornar esta
situação pública.

Uma câmara moderna é "investment friendly", ou seja amiga do investimento, não levanta obstáculos
ao investimento, pelo contrário facilita-o. Aliás, foi com agrado que vimos assinar o acordo entre o
estado português e a Citroen para incentivar a modernização da empresa no valor de 7.6 milhões de
euros. O meu envolvimento foi o adequado à gravidade da situação.

J.A.: O que é lamentável é que haja tamanha dívida sem obra feita em sectores tão fundamentais
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como estes.

J.A.: A resposta para esta pergunta tem de ser enquadrada no actual quadro legal de financiamento
das autarquias e do cumprimento de me tas rigorosas que a Câmara tem de se habituar a cumprir. O
meu compromisso reside na fixação de uma estratégia que não as senta na gestão pontual de conflitos
e intrigas, e num despesismo galopante. A certificação dos serviços camarários é essencial e deve
reflectir uma gestão controlada ao pormenor e desta forma reduzir o desperdício que existe
actualmente na Câmara Municipal de Mangualde o que é fundamental.

O dinheiro que a câmara usa é dinheiro de todos nós e é uma obrigação de todos nós fazermos dele
um uso cada vez melhor e com mais qualidade e utilidade.

Mas esta minha avaliação é uma avaliação que se transfere imediatamente para as questões mais
mediatizadas. Quem não consegue uma estratégia de organização interna dos serviços não consegue
ter uma estratégia que permita captar para Mangualde, o que mangualde necessita, quer sejam
fundos públicos quer sejam investimentos privados.

Algo que não faria era dar 2.500 euros para um torneio de golfe realiza do em Viseu... e como este
muitos outros.

J.A.: Custa perceber como é que o representante máximo dos mangualdenses diz uma coisa dessas
dos seus munícipes. Será que cada um de nós não sabe o que é gastar mais do que aquilo que se
tem?

Todos sabemos o que acontece a quem ganha 100 e gasta 200. As contas são fáceis de fazer e
incomodam. O Senhor Presidente da Câmara diz que os munícipes não se importam com a dívida:
mas depois é aos munícipes a quem aumenta as taxas da água, do lixo, do saneamento e aumenta as
taxas dos impostos municipais que afectam os munícipes e as empresas do concelho. Mesmo as sim,
com todos esses aumentos, a dívida aumenta de forma galopante.

Pergunte-se aos fornecedores, às diversas Associações e às Juntas de Freguesia o que pensam das
dívidas da Câmara Municipal.

J.A.: Os funcionários da Câmara não podem ser responsabilizados pelo aumento da dívida dos últimos
10 anos, que passou de cerca de cerca de 3,3 milhões de euros e que nesta data ronda os 18 milhões
de euros a médio e longo prazo, sem contar com cerca de 7 milhões de euros por conta do orçamento.

O responsável tem um nome, e as pessoas sabem quem é.

J.A.: Os recursos humanos são aquilo que de mais importante qualquer organização tem. A nossa
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gestão reger-se-á pelo maior respeito por todos os colaboradores, com regras claras e objectivas onde
cada um saberá o que de si é esperado com rigor e isenção, sem favorecimentos ou perseguições.
Tendo sempre presente que são os próprios colaboradores da Câmara municipal de Mangualde que
reconhecem que o interesse público do concelho está acima de qualquer interesse pessoal.

J.A.: É curioso que tenham sido os funcionários da Câmara a promover esta iniciativa em conjunto
com a Rádio Mangualde e que o actual Presidente da Câmara não tenha comparecido.

J.A.: Sim obviamente, mas faltou o Presidente que deveria comparecer num processo de tal
importância deixando os funcionários a confirmação da ausência de liderança nos processos
importantes. É ao presidente que cabe dar respostas concretas. A Câmara de Mangualde tem de estar
num processo de certificação dos serviços e ao mesmo tempo cumprir o pressuposto legal de
avaliação dos funcionários. Isto porquê? Porque o resultado será a melhoria da prestação de serviços
aos mangualdenses e ao mesmo tempo não se criam tantas injustiças no meio laboral permanente da
câmara.

J.A.: Esta avaliação é comprovada por vários factos. A saber: demissão de três dos cinco chefes de
divisão da CMM; o pedido de suspensão de mandato de um vereador, com uma justificação que se
veio a revelar infundada; demissão do vice-presidente com a denúncia pública de factos muito graves,
tudo isto com reflexos na gestão do dia a dia das relações laborais e políticas da CMM. A constante
ausência do presidente da câmara no dia a dia da mesma quando a câmara está cheia de problemas.
Como se explica que a Câmara neste momento tenha um único vereador em regime de permanência?

O facto de 3 de chefes de divisão se terem demitido e os seus lugares continuarem por ocupar é
revelador do papel que a gestão de recursos humanos tem tido nesta câmara. Por exemplo no
processo do Siadap tal facto origina um atraso significativo na dita avaliação dos funcionários. O rigor
e a modernização organizativa são essenciais para que a câmara funcione bem. Como consequência
tem o permanente faz e desfaz das pequenas obras municipais, consumindo avultados montantes de
dinheiros públicos com o único objectivo de atirar areia aos olhos dos mangualdenses. Faz-se muita
poeira e pouca obra. Por exemplo já reparou que o recinto da feira, erroneamente apelidado de
multiusos, está em processo de faz e desfaz há cerca de sete anos? Já reparou que passados dois
anos a Avenida da Estação ainda está por concluir? Já reparou há quanto tempo está esventrada a
Estrada da Roda? Há algo comum a tudo isto: muita terra, muito pó e pouco alcatrão. Já reparou que
o PDM está para ser revisto há dez anos e que não temos qualquer plano de trânsito? Já reparou que
ainda não vimos o mínimo sinal da Central de Camionagem, ou da remodelação do Mercado Municipal?
Ou da tão prometida Pista de Atletismo em tartan? Onde está o apoio técnico e logístico às Juntas de
Freguesia? É necessário valorizar o papel dos autarcas, que pela sua proximidade sentem diariamente
os anseios das populações.

Julgo que qualquer mangualdense, se apercebe da profunda desorganização que reina na Câmara
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Municipal de Mangualde. Desorganização essa que advém da falta de liderança, da inexistência de
uma equipa coesa e que esteja disposta a desenvolver um projecto estratégico de desenvolvimento
para o concelho de Mangualde

J.A.: Em Mangualde todos sabem o que de mim podem esperar. Sabem que nunca prometo o que não
posso cumprir, sabem que não tenho a ambição de a todos agradar. A minha ambição é sim pôr ao
serviço da nossa terra novos valores para uma nova época: verdade, rigor, inovação, garra. Devolver
aos mangualdenses o orgulho em ser de Mangualde. Tornar Mangualde um concelho liderante na
região Centro. Motivar organismos públicos e sector privado para devolver à nossa terra a dinâmica
que sempre teve.

Entrevista conduzida por Nelson Veiga
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As sucessões na liderança do PSD Viseu
Eleições ∑ No dia em que o partido escolhe o líder, a distrital
de Viseu e mais cinco concelhias votam nos novos dirigentes.
Hoje e amanhã decorre o
Congresso Extraordinário
do PSD antes das eleições
directas, dia 26 de Março,
de onde sairá o novo presidente do Partido, Pedro
Passos Coelho, Paulo Rangel ou José Pedro Aguiar
Branco. E o processo de sucessão desdobra-se por várias comissões políticas do
país, precisamente no mesmo dia das directas.
Em Viseu, a Comissão
Política Distrital vai a votos
para escolher o sucessor de
José Cesário. O processo
eleitoral para eleger novos
líderes decorre ainda nas
concelhias de Castro Daire,
Mangualde, Mortágua, Vila
Nova de Paiva e Viseu. De
fora está Lamego apesar das
previsões serem de eleições
dia 26.
Na distrital, tudo aponta
para que Mota Faria seja o
único candidato à liderança. O nome do histórico e
actualmente deputado na
Assembleia Municipal de
Viseu recolheu consenso
no interior do partido. José
Cesário considera Mota
Faria “um bom sucessor” e
acredita que tem condições
para desenvolver no bom
trabalho no distrito. “Seria
sempre excelente, o que não

Eleições

PSD
Lamego

Presidente Melchior Moreira

Oliveira de Frades
Presidente Arménio Florindo

S. João da Pesqueira
Presidente António Costa

Presidente João Paulo Simões

Concelhias. Está tudo em
aberto nas cinco concelhias
de Viseu do PSD que vão a
votos dias 26. As listas podem ser entregues até três
dias antes da data das eleições, mas seria normal nesta altura os candidatos estarem já a trabalhar no terreno.
Das cinco comissões
políticas, as atenções estão voltadas para Castro
Daire, onde a concelhia
está demissionária desde as
eleições autarquias em que
o PSD perdeu a autarquia
para os socialistas. Num outro concelho derrotado nas
autárquicas, Vila Nova de
Paiva, o PSD dá mostras de
estar a reforçar a liderança.
O actual presidente, Hélder
Marques não se recandidata
e Cristóvão Ferreira é o social-democrata de consenso para liderar a concelhia
nos próximos dois anos. Da
nova estrutura fará ainda
parte o ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva,
Ma nuel Custódio. Em
Mangualde ainda não é conhecido o candidato, mas é
certo que o actual presidente, Aníbal Maltez não se vai

recandidatar. Para o PSD,
o concelho de Mortágua
é uma preocupação. Com
Manuel António Pereira
afastado da presidência, o
partido está a braços com a
falta de candidatos para assumir a comissão política.
Fonte do partido admitiu ao
Jornal do Centro que o PSD
“está sem dinâmica e numa
situação muito difícil”.
Também em Viseu permanece a incógnita. No interior do partido avançase com a possibilidade de
duas candidaturas à corrida do dia 26, uma liderada pelo actual presidente,
Manuel Teodósio e outra
por um ex-presidente, o vereador Guilherme Almeida. Manuel Teodósio, também mandatário concelhio
de Pedro Passos Coelho, diz
que ainda não tem a decisão tomada se avança para
o terceiro e último mandato. “Os próximos anos, serão anos de um projecto trabalhoso. Há necessidade da
continuação de um trabalho sério de muitos anos e
de muita gente. Não sei se
será o melhor um projecto a
dois anos”, justifica. Quanto
à eventual candidatura de
Guilherme Almeida, Teodósio não quer comentar.

Eleições | 26 Março

Armamar
Presidente Hernâni Almeida

Carregal do Sal
Presidente António Paiva

Eleições | 26 Março

Mangualde
Presidente Aníbal Maltez

Penalva do Castelo
Presidente António Batista

São Pedro do Sul
Presidente José Alberto Sousa

Tondela
Presidente João Carlos Figueiredo

Castro Daire
Comissão Política Demicionária

Cinfães
Presidente Eurico Correia

Eleições | 26 Março

Moimenta da Beira
Presidente Paulo Figueiredo

Penedono
Presidente Abílio Rodrigues

Sátão
Presidente Maria de Lurdes Dias
Eleições | 26 Março

Tarouca

quer dizer que não pudessem haver outros”, reforça.

Vila Nova de Paiva
Presidente Hélio Marques
Candidato Cristóvão Ferreira

Mortágua
Presidente Manuel António Pereira

Resende
Presidente Jaime Alves

Sernancelhe
Presidente Carlos Santiago

Nelas
Presidente Isaura Pedro

Santa Comba Dão
Presidente João Lourenço

Tabuaço
Presidente José dos Santos

Eleições | 26 Março

Viseu
Presidente Manuel Teodósio

Vouzela
Presidente Rui Pereira
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Eleições no PSD
Distrital e cinco concelhias
vão a votos no dia da
escolha do líder
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Citroën expande fábrica
para a Estrada Nacional 16
A PSA - Unidade de
produção da Citroën em
Mangualde vai expandir a
área útil da empresa para
a actual Estrada Nacional
(EN) 16. A notícia foi avançada pelo secretário de
Estado da Administração
Local, José Junqueiro, durante uma visita à fábrica,
na quarta-feira, acompanhado do presidente do
AICEP, Basílio Horta.
O secretário de Estado
anunciou que o projecto de expansão irá “cobrir a actual estrada, que
deixará de existir”, sendo criado um novo corredor de acesso alternativo.
“O que viemos verificar
foi o acesso alternativo,
que envolverá um esforço conjunto da autarquia
e do Governo para essa
concretização, acrescen-

DR
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Tiragem: 6000

A Basílio Horta admitiu reposição do turno
tou José Junqueiro.
De acordo com o membro do Governo, a obra
deverá estar concluída até
ao final do ano. Para tal,
a Câmara de Mangualde
vai avançar com uma candidatura aos fundos comunitários. Ao mesmo tempo,
adiantou, serão articulados
com o AICEP esforços conjuntos.

Durante a visita à unidade de produção da Citroën,
Basílio Horta assegurou
que “os sobressaltos passaram” e “se tudo correr
bem a fábrica augura dias
muito promissores no futuro”. O dirigente admitiu
a reposição do turno cancelado pelo Citroën se “o
ritmo se mantiver”. EA com
Rádio Noar
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Visita de Basílio Horta

Fábrica da Peugeot Citroën
de Mangualde vai expandir-se
para a EN 16
| página 14
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Basílio Horta visitou PSA em Mangualde
Presidente da AICEP elogiou actividade da unidade
fabril de Mangualde, ligada ao sector automóvel
O secretário de Estado da
Administração Local, José Junqueiro, e o governador civil de
Viseu, Miguel Ginestal, acompanharam Basílio Horta, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP) numa visita
realizada, anteontem, à fábrica
PSA, em Mangualde, uma das
mais importantes da região e do
país no sector automóvel.
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, foi o
anfitrião desta visita, que teve
como ponto alto o encontro com
empresários da região, realizado
no salão nobre da Câmara Municipal, durante o qual foram
abordadas, entre outras matérias, o desenvolvimento em
Mangualde de competências
estratégicas para actuar no mercado globalizado. l

FOTOS: CMM

I

JOÃO AZEVEDO, Juan Codina, José Junqueiro, Basílio Horta e Miguel Ginestal
JOSÉ JUNQUEIRO e Juan Codina à conversa

MIGUEL GINESTAL, João Azevedo e Basílio Horta no salão nobre da Câmara de Mangualde
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BASÍLIO HORTA VISITOU UNIDADE FABRIL DA PSA

P3

CMM

Mangualde destaca-se no sector automóvel
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| Fernando Morgado |

Plano plurianual de investimentos
de Mangualde de 2010 aprovado

O Orçamento da CM de Mangualde,
aprovado por maioria em reunião, é
de cerca de 35 milhões de euros.
Entre as grandes prioridades do
executivo de Mangualde está a
criação de uma Unidade de Saúde
Familiar (USF), destinada a cerca de

12 mil utentes, a revisão do PDM para
o desenvolvimento do tecido urbano
do concelho, a criação de um gabinete
de Inserção Profissional que tem por
objectivo apoiar os jovens e adultos
desempregados e em articulação
com os Centros de Emprego e o

Serviço de Protecção Civil
Municipal. O saneamento básico
poderá ser a principal obra do
presente mandato, e tem a ver com
a nova conduta de água para a
cidade, que marcará a qualidade de
vida das populações.
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Antigo quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde
recebe USF
O antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, recentemente adquirido pela Câmara Municipal, vai ter uma Unidade de Saúde Familiar (USF) e o acordo de
cooperação foi assinado entre a
Administração Regional de Saúde
(ARS) do Centro e a Câmara Municipal. Irá prestar cuidados de saúde primários a cerca de 11 mil
utentes no âmbito da saúde familiar
no concelho.
A nova USF, composta por 3 andares, está bem localizada em termos
de acessibilidades. O projecto de
adaptação do edifício foi aprovado
pela ARS Centro, a quem compete
equipar e mobilar as instalações,
cuja construção é da responsabili-

dade da Câmara de Mangualde.
Tudo isto vem melhorar os cuidados de saúde no concelho.
Depois desta USF o presidente da
CM pretende que a cidade tenha a
tempo inteiro uma unidade do INEM
com técnicos adequados para que
a população de Mangualde se sinta
segura no que diz respeito á assistência médica.
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DESDE 8 MARÇO - MANGUALDE
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
A Câmara Municipal de Mangualde colocou, a partir de segundafeira, ao serviço de todos os mangualdenses o GIP – Gabinete de
Inserção Profissional. Este Gabinete tem por objectivo apoiar jovens
e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em
estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP. Os destinatários deste serviço são os desempregados, jovens ou adultos, que
necessitem de apoio na resolução do seu problema de inserção ou
reinserção profissional.
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14 MARÇO - MESQUITELA (MANGUALDE)
IDOSOS EM SEGURANÇA
Em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, a GNR e
a Junta de Freguesia da Mesquitela, a Rede Social de Mangualde vai
dinamizar uma acção de informação intitulada “Idosos em Segurança”. Esta acção, que se dirige a toda a comunidade, em particular à
população idosa, no âmbito da operacionalização do Plano de Acção
2009/2010 da Rede Social de Mangualde, terá lugar no próximo dia
14 de Março, pelas 15h00, na Junta de Freguesia da Mesquitela. A entrada é livre. Esta é a primeira acção inserida no Projecto “Conversas
de Gente Graúda e Miúda” que se pretende difundir, em regime de
itinerância, por todas as freguesias do Concelho.

Página 71

Mangualde Online.pt
A72

País: Portugal
Period.: Diária
Âmbito: Online

ID: 29241672

11-03-2010












Pag.: 1 de 2





Director: Bruno Pereira





Basilio Horta e JospJunqueiro na "Cidade Citroen"
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Josp Junqueiro,Secret irio de Estado da Administra omo Local (SEAL), anunciou que a
PSA/Citroen de Mangualde vai -se expandir at p ao final de 2010. Esta situa omo como
diz vai permitir a manuten omo de todos os postos de trabalho (perto de 900).
De acordo com o SEAL, a Citroen vai alargar a sua irea ~til, ?cobrindo toda a estrada
que deixar ide existir? em frente jf ibrica (EN16).Quem tamb pm esteve na visita foi
o presidente da Ag rncia para o Investimento e Com prcio Externo de Portugal
(AICEP), Bastlio Horta, que durante a tarde teve a oportunidade de ver o novo modelo
que a Citroen est ia produzir,lembrando que a Citroen ?n mo s yfica em Mangualde,
como refor oa a produomo?.



Juan Codina(2  da esq), Director da PSA Mangualde, explica do funcionamento da
Unidade jcomitiva.



Bastlio Horta deixou a garantia de que ser ifeito ?tudo o que o Estado puder fazer
atravps da AICEP para alargar o kmbito da f ibrica".
Ji Jomo Azevedo,Presidente da C M Mangualde revelou aos jornalistas que ?est ia
ser preparado um caderno de encargos, no sentido de resolver as alternativas j
expans mo d a f ibrica? e que ?S y depois de se concretizar a candidatura p  que
poderei dizer como ser mo as vari iveis do investimento e da comparticipa omo?,
acrescentou, explicando que a candidatura ser ifeita ?junto da tutela e ao QREN ?.
O Autarca lembra que ?primeiro p preciso facilitar a possibilidade da Citroen ter
mais seguran oa, estacionamento e capacidade de se ampliar? e que estes s mo os
pontos fundamentais para a negocia omo entre a C kmara, a Citroen, o Governo e a
AICEP e, a partir da t, desenhar rapidamente o projeto. "Estou em crer que durante
este ano a situa omo vai se resolvida?, concluiu.
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Citrosn de Mangualde vai
expandir-se atpfinal do ano
evitando despedimentos
AP

© Classifique este artigo

O secretirio de Estado da Administraomo Local, JospJunqueiro,
DQXQFLRXHVWDTXDUWD-IHLUDTXHD&LWURsn de Mangualde vai
expandir-se atpao final do ano, o que permitiria manutenomo de
todos os postos de trabalho.
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Desabamento de viaduto no IP4
Pats
provoca pelo menos oito feridos
confirmados
0 MIN
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TVI pela PT
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Desporto
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dos Campe}es

Partilhar:

De acordo com JospJunqueiro, a PSA de Mangualde vai alargar a sua irea ~til, "cobrindo toda a
estrada que deixaride existir" em frente jfibrica (EN16).
"Teremos de fazer um esforoo, criando um novo corredor, que jiestiaberto, mas que
precisa de ser infraestruturado", revelou.
Para o governante, que durante a tarde de hoje visitou as instalao}es da PSA de Mangualde, "este
processo de consolidaomo e expansmo marca uma hora muito feliz para toda a regimo".
"Dicomo adquirida a manutenomo de todos os postos de trabalho e a progressmo da
empresa", sublinhou, avanoando que espera que este processo seja conclutdo atpao final do ano.
O presidente da Agrncia para o Investimento e Comprcio Externo de Portugal (AICEP), Bastlio Horta,
que durante a tarde de hoje teve a oportunidade de ver o novo modelo que a PSA de Mangualde estia
fabricar, sustentou que "os sobressaltos fazem parte do passado".
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Madeira

Zeinal Bava considera insultuoso
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A Citrosn "nmo syfica em Mangualde, como reforoa a produomo", alegou.
Bastlio Horta deixou a garantia de que serifeito "tudo o que o Estado puder fazer atravps da
AICEP para alargar o kmbito da fibrica e trazer mais trabalho para esta zona e para o pats".
O presidente da autarquia de Mangualde, Jomo Azevedo, revelou aos jornalistas que "estia ser
preparado um caderno de encargos, no sentido de resolver as alternativas jexpansmo da
fibrica".
"Sydepois de concretizarmos a candidatura pque poderei dizer como sermo as variiveis do
investimento e da expansmo", acrescentou, explicando que a candidatura serifeita "junto da
tutela e ao QREN [Quadro de Referrncia Estratpgico Nacional]".
O autarca socialista sustenta que "primeiro ppreciso facilitar a possibilidade da Citrosn ter mais
seguranoa, estacionamento e capacidade de se ampliar".
"Estes smo os pontos fundamentais para a negociaomo entre a Ckmara, a Citrosn, o Governo e
a AICEP e, a partir dat, desenhar rapidamente o projeto. Estou em crer que durante este ano a
situaomo vai se resolvida", concluiu.

Diogo Vasconcelos po mandatirio
Pats
nacional da candidatura de Aguiar-Branco

Ltbia: Embaixador na ONU apela
Òltimas
jSutoa para que acabe com "lista negra"
7 MIN

Presidenciais: Soares e
Òltimas
Sampaio anunciaram recandidaturas 3
meses antes das eleio}es
12 MIN

Para os verdes a estabilidade
Pats
polttica defendida por Cavaco "serve de
pouco"
Cavaco Silva transmitiu
Pats
serenidade e deixou mensagens
importantes, diz PSD
CDS diz que Cavaco demonstrou
Pats
"enorme sentido de Estado" e "bom
senso"

(Este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortogrifico)
Com Lusa

Cavaco "nmo comentou principais
Pats
problemas do pats", afirma Pedro Soares
do BE

COMENTE ESTE ARTIGO

CNN considera redes sociais como
Vida
principal concorrente

7H[WR

21 MIN

Nome

c Anynimo
d
e
f
g

Localidade, Cidade
Email

Aviso
Este pum espaoo p~blico e moderado. Nmo forneoa os seus dados pessoais (como telefone ou morada) nem utilize linguagem

NATO prolonga missmo para
Mundo
combater pirataria na Somilia atp2012
17 MIN

PR nmo acredita que tenha
Pats
influenciado o cancelamento da compra da
TVI pela PT
2 MIN

Página 74

País: Portugal

SIC Online

Period.: Diária

A75

Âmbito: Online

ID: 29228094

11-03-2010

Pag.: 2 de 2

imprypria.
Guia de utilizaomo

COMENTÈRIOS: 0 COMENTÈRIOS

SERVIdOS
Widget SIC

Alertas e Newsletter

FeedsRSS

SMS

Classificados Emprego

Expresso
Queda de viaduto no IP4 causa 8 feridos
Cavaco Silva: "Eleio}es syem situaomo de grave crise"
Cyber-bullying: Google e Facebook debaixo de fogo

SIC
3DUDRVYHUGHVDHVWDELOLGDGHSROttica defendida por...
Cavaco Silva transmitiu serenidade e deixou mensagens...
CDS diz que Cavaco demonstrou "enorme sentido de...

Vis mo
Quem deve ser o pryximo treinador do FC Porto?
Cinco irmmos, cinco doutores
Mundial de Fyrmula 1 comeoa este fim-de-semana no...

Caras
Semana da Moda de Paris: 5. dia de desfiles

Exame Inform itica
Cisco apresenta router 12 vezes mais r ipido

My Games
OnLive vai avante

Activa
TESTE OSCARES: Sabe mesmo quem usou o qur?

Blitz
Sum 41 e 2 Many DJs no Rock In Rio Lisboa

Relvado
Futebol: Beira-Mar 3 - Estoril-Praia 1

Receita do Dia
Miminhos de Coco e Canela

FHM
Bar Rafaeli psexo numa garrafa

Surf Portugal
As melhores fotos de 2009 foram a votos (vtdeo)

Escape
Passatempo: Ganhe um passeio de barco no Tejo para duas...

Vtdeo do Dia
Celebridades sem Maquilhagem

Autosport
FOTOGALERIA: A Histyria da Prodrive

BPI Expresso Imobiliirio
Apartamentos T2 em Cascais

Expresso Emprego
O futuro pteu!

Autoguia
Procura usados com menos de 5 anos. Encontre aqui!

Impresa

1.34%

Publicidade |

O que pa SIC |

Ficha Tpcnica |

Contactos |

Termos e Condio}es |

1.51¼

Privacidade

Página 75

País: Portugal

Sol Online

Period.: Diária
Âmbito: Online

ID: 29231210

11-03-2010

Pag.: 1 de 2

Entrar | Criar Registo

Criar Blogue
Criar Èlbum
58972 Membros
5a-feira, 11 Maroo 2010 22 C MixLisboa




Intcio

Opinimo

Polttica

Sociedade

Economia

Internacional

Cultura

Desporto

Tecnologia

Vida



Pesquisar...







Opini mo

Automyvel



Polttica

Citroen de Mangualde vai
expandir-se atpfinal do ano

Sociedade
Economia

O secretirio de Estado da Administraomo
Local, JospJunqueiro, anunciou hoje que a
Citroen de Mangualde vai expandir-se atpao
final do ano, o que permitiria manutenomo de
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De acordo com JospJunqueiro, a PSA de Mangualde
vai alargar a sua irea ~til, ©cobrindo toda a estrada
que deixaride existirª em frente jfibrica (EN16).
©Teremos de fazer um esforoo, criando um novo
corredor, que jiestiaberto, mas que precisa de ser
infraestruturadoª, revelou.
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Para o governante, que durante a tarde de hoje
visitou as instala o}es da PSA de Mangualde, ©este
processo de consolidaomo e expansmo marca uma
hora muito feliz para toda a regimoª.
©Dicomo adquirida a manutenomo de todos os
postos de trabalho e a progressmo da empresaª,
sublinhou, avan oando que espera que este processo
seja conclutdo atpao final do ano.
O presidente da Ag rncia para o Investimento e
Comprcio Externo de Portugal (AICEP), Bas tlio Horta,
que durante a tarde de hoje teve a oportunidade de
ver o novo modelo que a PSA de Mangualde est ia
fabricar, sustentou que ©os sobressaltos fazem parte
do passadoª.
A Citroen ©nmo syfica em Mangualde, como reforoa
a produomoª, alegou.
Bastlio Horta deixou a garantia de que ser ifeito
©tudo o que o Estado puder fazer atravps da AICEP
para alargar o kmbito da fibrica e trazer mais
trabalho para esta zona e para o patsª.
O presidente da autarquia de Mangualde, Jomo
Azevedo, revelou aos jornalistas que ©estia ser
preparado um caderno de encargos, no sentido de
resolver as alternativas jexpansmo da fibricaª.
©Sydepois de concretizarmos a candidatura pque
poderei dizer como sermo as variiveis do
investimento e da expansmoª, acrescentou,
explicando que a candidatura serifeita ©junto da
tutela e ao QREN [Quadro de Referrncia Estratpgico
Nacional]ª.
O autarca socialista sustenta que ©primeiro ppreciso
facilitar a possibilidade da Citroen ter mais
seguranoa, estacionamento e capacidade de se
ampliarª.
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©Estes smo os pontos fundamentais para a
negociaomo entre a Ckmara, a Citroen, o Governo e a
AICEP e, a partir dat, desenhar rapidamente o
projecto. Estou em crer que durante este ano a
situaomo vai se resolvidaª, concluiu.
Lusa / SOL
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Peugeot-Citroen de Mangualde

O Governo assegura que a Peugeot-Citroen de Mangualde irá ser ampliada até ao final do ano,
permitindo a manutenção dos cerca de 900 postos de trabalho. Declarações do presidente da AICEP,
Basílio Horta, e de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde.
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Basílio Horta considera
fábrica da Citroën
um “investimento seguro”
O presidente da Agência
para o Investimento e
Comércio Externo de
Portugal quer que a fábrica
da Peugeot Citroën (PSA)
de Mangualde seja um
“valor acrescentado
em Portugal

“É um quadro complicado o
que actualmente vivemos no
pais, mas não é dramático”, sublinhou o presidente da Associação para o Investimento, defendendo, por comparação
com outros países europeus,
que a situação financeira de
Portugal não é tão grave quanto
alguns a pintam.
“O que pode ser dramático é
se não crescermos economicamente”, sublinhou, explicando
que “se a economia não jogar o
seu papel, as finanças têm um
problema complicado”.

Administração Local, José Junqueiro, e pelo governador civil
de Viseu, Miguel Ginestal, visitou durante a tarde a fábrica
que emprega mais de 700 trabalhadores.
Internacionalização
Já no salão nobre da Câmara
deMangualde, o presidente do
AICEP deixou o desafio aos
empresários para apostarem na
internacionalização.
Para Basílio Horta, o futuro
da economia portuguesa está
“fora das nossas fronteiras”. O
presidente da AICEP defende
que “sem internacionalização”,
a situação do país “fica mais
complicada”, anunciando aquilo que considera ser os “três pilares fundamentais”: alargamento da base exportadora, aumento do valor acrescentado da
oferta e diversificação dos mercados.

Bruno Pereira

Na visita ontem efectuada
Peugeot Citroën (PSA), em
Mangualde, o presidente da
AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal, Basílio Horta, deixou
a promessa de que a fábrica
continuará a ser apoiada, considerando-a um “bom investimento para Portugal”. Depois de
há cerca de dois anos esta unidade automóvel ter corrido o risco
de encerrar, Basílio Horta realçou o esforço que foi feito para
conseguir manter esta “mais-valia” na região, exortando a administração a tornar a fábrica num

“maior valor acrescentado português”.
A fábrica recebeu um investimento estatal de 21 milhões de
euros para modernização da
unidade e produção de um novo
modelo. O objectivo de vendas de
1 Janeiro 2009 a 31 Dezembro de
2016 é de 2.162.454.532 euros. Se
em 2009 a fábrica produziu
34.500 veículos, este ano prevê
atingir os 40.000, incluindo 7.000
dos novos modelos Citroen Berlingo e Peugeot Partner.
Para o presidente da Câmara,
João Azevedo, o investimento
efectuado deixa em Mangualde
esperança para o futuro. “Esta
medida é o exemplo de que o
Governo e a câmara estão apostados em combater a crise mundial
e que se traduz nas elevadas taxas
de desemprego que assola o país”.
Basílio Horta esteve ontem
em Mangualde e, acompanhado pelo secretário de Estado da

Basílio Horta esteve acompanhado do secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro, do
governador civil de Viseu, Miguel Ginestal, do presidente da autarquia, João Azevedo, e da administração da PSA
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Corrida Solidária no dia 21
A Corrida Mangualde Solidário realiza-se no próximo dia 21,
domingo, e a concentração está marcada para as 10h00 no Largo
da Câmara. O valor da inscrição de dois euros, que revertem na
totalidade para a Organização Médicos do Mundo.
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, do
Desporto Escolar da EAE de Mangualde e do Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório. Médicos do Mundo é uma Organização
Não Governamental (ONGD) de ajuda humanitária e cooperação
para o desenvolvimento, sem fins lucrativos e sem filiação partidária ou religiosa.
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O secretirio de Estado da Administra o Local, JospJunqueiro,
anunciou hoje que a Citroen de Mangualde vai expandir-se atpao
final do ano, o que permitiria manutenomo de todos os postos de
trabalho.
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Para o governante, que durante a tarde de hoje visitou as
instalao}es da PSA de Mangualde, ³este processo de consolidaomo e
expansmo marca uma hora muito feliz para toda a regimo´.
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³Dicomo adquirida a manutenomo de todos os postos de trabalho e a progressmo da empresa´,
sublinhou, avanoando que espera que este processo seja conclutdo atpao final do ano.
O presidente da Agrncia para o Investimento e Comprcio Externo de Portugal (AICEP), Bastlio Horta,
que durante a tarde de hoje teve a oportunidade de ver o novo modelo que a PSA de Mangualde estia
fabricar, sustentou que ³os sobressaltos fazem parte do passado´.
A Citroen ³nmo syfica em Mangualde, como reforoa a produomo´, alegou.
Bastlio Horta deixou a garantia de que serifeito ³tudo o que o Estado puder fazer atravps da AICEP
para alargar o kmbito da fibrica e trazer mais trabalho para esta zona e para o pats´.
O presidente da autarquia de Mangualde, Jomo Azevedo, revelou aos jornalistas que ³estia ser
preparado um caderno de encargos, no sentido de resolver as alternativas jexpansmo da fibrica´.
³Sydepois de concretizarmos a candidatura pque poderei dizer como sermo as variiveis do
investimento e da expansmo´, acrescentou, explicando que a candidatura serifeita ³junto da tutela e
ao QREN [Quadro de Referrncia Estratpgico Nacional]´.
O autarca socialista sustenta que ³primeiro ppreciso facilitar a possibilidade da Citroen ter mais
seguranoa, estacionamento e capacidade de se ampliar´.
³Estes smo os pontos fundamentais para a negociaomo entre a Ckmara, a Citroen, o Governo e a AICEP
e, a partir dat, desenhar rapidamente o projeto. Estou em crer que durante este ano a situaomo vai se
resolvida´, concluiu.
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Basilio Horta e JospJunqueiro em Mangualde
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Josp Junqueiro,secret irio de Estado da Administra omo Local (SEAL), anunciou PSA
Citroen de Mangualde vai -se expandir at pao final de 2010. Esta situaomo como diz vai
permitir a manuten omo de todos os postos de trabalho (perto de 900).
De acordo com o SEAL, a Citroen vai alargar a sua irea ~til, ?cobrindo toda a estrada
que deixar ide existir? em frente jf ibrica (EN16).Quem tamb pm esteve na visita foi
o presidente da Ag rncia para o Investimento e Com prcio Externo de Portugal
(AICEP), Bastlio Horta, que durante a tarde teve a oportunidade de ver o novo modelo
que a Citroen est ia produzir,lembrando que a Citroen ?n mo s yfica em Mangualde,
como refor oa a produomo?.



Juan Codina, Director da PSA Mangualde, explica do funcionamento da Unidade j
comitiva.



Bastlio Horta deixou a garantia de que ser ifeito ?tudo o que o Estado puder fazer
atravps da AICEP para alargar o kmbito da f ibrica".
Ji Jomo Azevedo,Presidente da C M Mangualde revelou aos jornalistas que ?est ia
ser preparado um caderno de encargos, no sentido de resolver as alternativas j
expans mo d a f ibrica? e que ?S y depois de se concretizar a candidatura p  que
p o d e r e i d i z e r c o m o s e r mo a s v a r i iv e i s d o i n v e s t i m e n t o e d a e x p a n s mo?,
acrescentou, explicando que a candidatura ser ifeita ?junto da tutela e ao QREN ?.
O Autarca lembra que ?primeiro p preciso facilitar a possibilidade da Citroen ter
mais seguran oa, estacionamento e capacidade de se ampliar? e que estes s mo os
pontos fundamentais para a negocia omo entre a C kmara, a Citroen, o Governo e a
AICEP e, a partir da t, desenhar rapidamente o projeto. "Estou em crer que durante
este ano a situa omo vai se resolvida?, concluiu.
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Gabinete de Inserção
Profissional está a funcionar
A Câmara Municipal de Mangualde já tem a funcionar o GIP Gabinete de Inserção Profissional. Este Gabinete tem por objectivo
apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego do
IEFP.
Os destinatários deste serviço são os desempregados, jovens ou
adultos, que necessitem de apoio na resolução do seu problema de
inserção ou reinserção profissional.
O GIP funciona, no Serviço de Acção Social, às segundas, terças,
quintas e sextas-feiras das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.
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Município adere ao projecto "Vamos limpar Portugal"

Mais de uma centena de voluntários
prontos para "limpar" Mangualde
Mangualde vai ter mais
de 130 voluntários
a limpar as matas
do concelho
no próximo dia 20
São mais de 130 os voluntários que no próximo dia 20 vão
estar a fazer a limpeza da mata
em Mangualde. O município
aderiu ao projecto "Vamos
Limpar Portugal" e, para o efeito, a autarquia disponibilizou
quatro carrinhas para transporte de pessoas e resíduos, três
máquinas retroescavadoras e
sacos do Lixo.
Partindo do relato de um
projecto desenvolvido na Estónia em 2008, um grupo de amigos decidiu colocar "mãos à
obra" e propor "Vamos limpar a
floresta portuguesa num só
dia". Em poucos dias estava em
marcha um movimento cívico
que conta já com dezenas de
milhares de voluntários regista-

Município quer acabar com lixeiras

dos e com a adesão de centenas
de instituições e autarquias do
país.
De acordo com os últimos
dados divulgados, só no distrito de Viseu já existem quase
três mil voluntários que estão

dispostos a limpar as 190 lixeiras já sinalizadas em espaços
verdes.
"Já há grupos nos 24 concelhos e 70 por cento do distrito a
andar a bom ritmo", revelou o
coordenador distrital do pro-

jecto, Luís Carlos Amaral.
Várias entidades públicas e privadas também estão a dar a sua
contribuição, divulgando o
projecto, quer através da distribuição de folhetos, de cartazes,
quer da publicação da iniciativa em sites institucionais na
Internet.
Em Mangualde, este projecto
conta com o apoio das seguintes instituições: Câmara Municipal de Mangualde; Juntas de
Freguesias de Mangualde, Santiago Cassurrães, Chãs de Tavares, Espinho, Várzea de Tavares
e Mesquitela. Quanto à divulgação do projecto conta com o
apoio de Luís Fernandes Publicidade, Mangualde Net, Mangualde OnLine, Desigm, Tipografia Central e Ver e Ouvir. A
nível de meios e utensílios conta com os Bombeiros Voluntários, Dá Gás Clube, Patinter, HR
Protecção, Gruman, Esafalde, J.
Pessoa Seguros e Vítor Silva.
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Os trabalhos de restauro da Igreja Paroquial de S.
Tomé em Cunha Baixa foram inaugurados com a
presença do presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo.
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Desfile “especial” no Hospital
“Viver e vencer”. Esta foi a
mensagem ontem deixada
por um grupo de mulheres
que desfilou numa
passagem de moda
organizada pelo
Departamento de
Obstetrícia e Ginecologia
do Hospital de Viseu. Uma
iniciativa que assinalou o
Dia Internacional da
Mulher

Desfile realizou-se no hall
do Hospital de Viseu

SR

Maria Filomena Laiginhas
debateu-se durante muitos anos
com uma grave doença. Foi submetida a uma mastectomia,
mas da fragilidade fez “luta“ e
“viveu para vencer”. Esta mulher tem em comum com dezenas de outras que ontem desfilaram no Hospital de Viseu o facto de terem ou continuarem a
lutar contra as doenças e, mesmo assim, não esquecerem o
seu papel de mulher na sociedade. Esta foi a mensagem difundida no Dia Internacional da Mulher, uma data que é assinalada
há 100 anos.
Organizado pelo departamento de Obstetrícia e Ginecologia, o
hall de entrada do Hospital de

Viseu recebeu ontem um desfile
de moda “muito especial”. Uma
homenagem feita por e para as
mulheres que mostraram que
mesmo na adversidade, a “força”
consegue ultrapassar as dificuldades. Foi um desfile “emocionante” de demonstração de “coragem”. A tradicional beleza das
modelos, perfeitas na sua plenitude, deu lugar às mulheres do diaa-dia que, com um sorriso na face,
ultrapassam a dor de quem luta
diariamente pela vida e por uma
melhor condição. Pela passerelle
desfilaram mulheres com percursos de vida associados a doença e
diversas vulnerabilidades (mastectomizadas, ostomizadas, ano-

récticas, vitimas de violência, adolescentes grávidas e deficientes
visuais.). “Mulheres, que mesmo
através das suas fragilidades, mostram que são fortes o bastante para erguerem a cabeça sem desistirem, e que são capazes de vencer”.
Flores em Mangualde
Esta foi uma das muitas iniciativas que decorreram no âmbito do Dia Internacional da Mulher. Mangualde foi um dos
municípios que celebrou a efeméride e a autarquia local ofereceu, a todas as suas colaboradoras, uma flor.
“Este dia é apenas simbólico,
porque todos os dias são Dia da

Mulher. O papel das Mulheres,
como mães, esposas e profissionais, é essencial para o sucesso
da nossa sociedade. Entregar
uma rosa, como estou a fazer
hoje, não chega, é apenas um
gesto, porque todos os dias devemos ter presente a luta que as
mulheres tiveram, e infelizmente ainda têm, pela igualdade e dignidade”, afirmou João
Azevedo, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde. Em
Viseu, o Movimento Democrático de Mulheres (MDM) esteve
no Rossio a distribuir um documento alusivo à efeméride, oferecendo poemas a todos quantos passaram por aquele local.
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Desfile no Hospital de São Teotónio
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Município oferece formação
na área da informática
A Câmara Municipal de Mangualde, através do Espaço Internet,
irá desenvolver gratuitamente acções de formação direccionadas
para a área informática, mais concretamente em "Competências
Básicas em TIC - Tecnologias da Informação e da Comunicação",
que ajudarão os interessados a dominar melhor as ferramentas informáticas e a utilização do computador.
A acção terá início hoje, no âmbito do European e-Skills Week ,
por tempo indeterminado, sendo a duração dos cursos adaptada
ao conhecimento que cada utente possui na área das TIC.
O horário também será ajustado em função das necessidades.
Segundo o município mangualdense, a formação confere aos formandos que a realizem uma prova para obtenção de aproveitamento, atribuindo por isso um diploma de Competências Básicas
em TIC.
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Rede social organiza acção
de "Idosos em Segurança"
Em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, a GNR e a
Junta de Freguesia da Mesquitela, a Rede Social de Mangualde vai
dinamizar uma acção de informação intitulada "Idosos em Segurança".
A acção, que se dirige a toda a comunidade, em particular à população idosa, no âmbito da operacionalização do Plano de Acção
2009/2010 da Rede Social de Mangualde, terá lugar no próximo
dia 14, pelas 15h00, na Junta de Freguesia da Mesquitela. A entrada
é livre.
Esta é a primeira acção inserida no projecto "Conversas de Gente Graúda e Miúda" que se pretende difundir, em regime de itinerância, por todas as freguesias do Concelho.
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Mangualde

Definidas prioridades no QREN
A construção de mais
um centro escolar
e de uma ETAR estão
entre as prioridades
da autarquia
na candidatura
às verbas do QREN
O presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, esteve
reunido, no final da semana passada, com o secretário de Estado
da Economia, Fernando Medina, e com o secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo
Campos, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Nesta encontro, o autarca
mangualdense teve conheci-

João Azevedo reuniu com secretários de Estado

mento de que as verbas do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) vão estar disponíveis em cerca de 80% para

candidaturas nas áreas da educação e ambiente, as quais João
Azevedo quer ver desenvolvidas, nomeadamente com a

construção de mais um centro
escolar, da ETAR de Almeidinha e Santa Luzia, assim como
fazer chegar água canalizada ao
alto do concelho.
Em declarações ao Diário de
Viseu, João Azevedo adiantou
que o QREN vai estar disponível mediante a necessidade da
cada autarquia.
"Os municípios vão agora
poder ver quais as suas prioridades de investimento e fazer
as suas candidaturas. Antes, as
autarquias candidatavam-se
onde havia verba disponível e,
por vezes, essas candidaturas dirigiam-se a áreas que não iam
de encontro às necessidades de
cada um", concluiu.
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Protecção Civil bem
organizada
é o melhor remédio

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

T

Tiragem: 12000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,26 x 18,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

emos assistido, ao longo dos últimos meses, a um sem
número de catástrofes naturais que aconteceram um
pouco por todo mundo. Infelizmente o povo português
também não escapou a estas intempéries. Desde já, queria expressar um voto de grande solidariedade para todos
os que sofreram naquele sábado o terror da força da natureza na
ilha da Madeira.
As imagens que nos chegam do Haiti, da Madeira e do Chile
são devastadoras, mas vimos também que as equipas de salvamento dão o seu melhor no apoio ao resgate de pessoas e bens.
Mas um “trabalho de casa” bem feito pode sem dúvida salvar muitas vidas. A Protecção Civil tem como missão planear, coordenar e
executar a política de protecção da população, designadamente, na
prevenção e na reacção a acidentes graves e catástrofes, de protecção e socorro das populações e de superintendência da actividade
dos bombeiros. No entanto, se localmente (Autarquias) e regionalmente (Governos Civis) houver uma prevenção, o tal “trabalho de
casa” - uma boa coordenação de meios, identificação de locais vulneráveis, etc. -em caso de necessidade pode fazer com que as equipas de intervenção no terreno possam chegar mais rápido e prestar um auxílio mais eficaz. As ferramentas de auxílio estão hoje
no terreno como é o caso das Equipas de Intervenção Permanente
(EIP) tal como já existe em Mangualde. As EIP são primordiais
para uma boa e rápida resposta em termos de primeiros socorros
também no âmbito da Protecção Civil. No entanto não só os Bombeiros, com as suas EIP, mas também as autoridades como a GNR
e a PSP, as Autarquias, as Juntas de Freguesia e a sociedade civil,
são fundamentais na percepção de eventuais sinais que possam
constituir situações de perigo público. Sinais esses que decorrem
da acção voluntária ou involuntária do homem. Parafraseando um
versículo bíblico do livro de Eclesiastes “…o homem tem dominado
o homem para sua própria desgraça”, ou seja estamos a colher o que
semeamos. Lembrando um slogan, “e num instante tudo muda”,
uma Protecção Civil informada e organizada é o melhor remédio
na resposta a “um instante” dramático.
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MANGUALDE ± Encontro com tecido empresarial e presenoa de Bastlio Horta
6 de Maroo de 2010

Mangualde vai receber no pr yximo dia 10 de Maroo, quarta-feira, Bastlio Horta, respectiva comitiva e um conjunto de representantes locais e
nacionais do sector econ ymico e empresarial para debater o contexto nacional, regional e local do sector.
Pelas 15h30 teriintcio uma visita jPSA ± Unidade de Produ omo da Citrosn em Mangualde, que contar icom as presen oas da Direcomo-geral
da PSA, do Presidente da Ckmara Municipal de Mangualde, Jomo Azevedo, do Secret irio de Estado da Administra omo Local, JospJunqueiro,
Presidente da AICEP ± Agrncia para o Investimento e Com rcio Externo de Portugal, Bastlio Horta, do Governador Civil do Distrito de Viseu,
Miguel Ginestal, entre outros. Esta visita pde acesso restrito aos intervenientes.
Apys a visita teriintcio, pelas 18h00, no Sal mo Nobre da C kmara Municipal, um debate com o tecido empresarial de Mangualde, com entrada
livre. Este encontro, que contaricom as interveno}es de Bas tlio Horta e Jomo Azevedo. Segundo informa omo do Gabinete de Comunica omo da
prypria autarquia, o encontro visa ³potenciar o desenvolvimento em Mangualde de compet rncias estrat pgicas para actuar no mercado
globalizado, permitindo um debate com vista jcriaomo de um ambiente de neg ycios competitivo que contribua para a inser o internacional
das empresas locais, aumentando a competitividade e notoriedade das organizao}es e de Portugal, atrav ps da dinamizaomo de investimento
estruturante e da internacionalizaomo das empresas, com especial destaque para as pequenas e m pdias´.
Refere ainda que o objectivo ³pir ao encontro das necessidades dos agentes econ ymicos, na busca de soluo}es e relacionamentos de longo
prazo e dirigir as suas actividades para os projectos e mercados que melhor contribuam para a competitividade das empresas e a
sustentabilidade da economia local e nacional´.
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Mangualde
promove feira
de oportunidades

A Câmara Municipal de
Mangualde leva a cabo,
nos próximos dias 27 e 28
de Março, a terceira edição da Feira das Oportunidades.
Tendo como principais
objectivos dar oportunidade a desempregados de conhecerem fontes alternativas de rendimento, tais
como criação de peças de
bijutaria, confecção de do-

ces e salgados e artes decorativas, ao mesmo tempo que funciona como um
meio de promoção e divulgação de produtos regionais, de publicitação de
ofertas de emprego e, ainda, do Programa Novas
Oportunidades. A terceira
edição da Feira das Oportunidades insere-se no Plano de Acção da Rede Social
de Mangualde.
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à conversa
Ainda se sente no território do
distrito de Viseu?

António Borges. Foi
reconduzido em Janeiro
presidente da Associação
de Municípios do Vale do
Douro Sul, depois de ter
sido reeleito para o último
mandato como presidente da Câmara Municipal
de Resende, pelo Partido
Socialista. O engenheiro
civil, natural de Resende,
onde nasceu em 1955,
sucedeu em 2001 a um
dos últimos “dinossauros”
do poder local. Próximo
de José Sócrates, fala sem
preconceitos da Associação que abarca 10 câmaras do norte do distrito de
Viseu, da autarquia e do
futuro do seu partido.

Não colocaria o problema
assim. É obvio que a realidade do distrito é uma realidade muito própria e, portanto,
estamos a falar de uma paisagem cultural manifestamente diferente daquilo que
é o sul do distrito. Mas, sobretudo a política, une-nos
e mobiliza-nos muito. Nesse aspecto sinto-me também
alguém que faz parte do distrito de Viseu.
Sentem-se injustiçados?

Sentimo-nos, pelo menos passados para a carruagem lá de trás. É obvio que
só agora com o Governo do
PS se resolve o problema
da auto-estrada Coimbra/
Viseu, mas dos 10 concelhos da associação de municípios a que presido, a
grande maioria tem problemas de acessibilidades.
Quando temos situações
deste tipo naturalmente que o Norte do distrito
sente-se. Sobretudo numa
altura em que passa a ideia
no país de que está tudo feito. Não é bem assim.
De quem foi a culpa? Do poder central ou dos próprios
autarcas?

Vamos ser claros sobre
isto. O que tem acontecido
no Norte do distrito é muito
o resultado do trabalho dos
autarcas de todos os partidos. Mas há uma outra realidade: é que quando a direita está no poder percebe-se
que os investimentos caem
e percebe-se uma outra coisa: quando o PS está no poder apesar de tudo as coisas
avançam.
Os seus colegas autarcas do
PSD dirão o contrário.

“O dr. Junqueiro é
um Joker do ponto
de vista político”

O PS tem uma marca no
Norte do distrito, tem uma
marca que se chama Museu do Douro, tem uma
Marca que se chama Escola de Hotelaria de Lamego,
tem uma marca que se
chama Águas de Trás-osMontes e Alto Douro, Hospital de Lamego, estamos
a falar de investimentos
estruturantes da região.
São quase 100 anos depois
que constatamos uma realidade como esta. Num
raio de 50 quilómetros a
partir de Resende, estão a
construir-se dois hospitais

(Lamego e Amarante), isso
representa de investimento
100 milhões de euros.
Mas o seu concelho continua,
e todos continuam, sem a ligação que há muito reclamam.

Continua porque só muito recentemente conseguimos encontrar nas Estradas de Portugal e no Ministério das Obras Públicas, as
soluções técnicas e a vontade política para podermos avançar.
E qual é a solução actual?

A solução é claramente
encontrar com as Estradas
de Portugal e com o Governo, uma solução técnica,
acertada e que ultrapassa
as questões de constrangimento ambiental.
Está a falar da Serra do
Montemuro?

Exactamente. Onde não
é fácil encontrar soluções
técnicas.
Quando é que essa solução
vai estar no terreno?

Se tudo correr dentro da
normalidade, espero que
no decorrer deste ano possamos ter a obra a concurso.
O que é ser presidente de uma
associação com fins específicos?

Temos candidaturas no
âmbito do POBT em matérias como a protecção
ambiental e o desenvolvimento rural. Estamos
a falar do projecto Sitio
Montemuro.
O que está pensado para a
Serra do Montemuro?

Estamos num processo de valorização do espaço natural e também de
valorização das actividades tradicionais e o que
está em marcha por parte da associação de municípios [do Vale do Douro
Sul] que congrega os quatro municípios que partilham preferencialmente o
Montemuro, valorização
dos ecossistemas, da fauna,
da flora, valorização dos
aglomerados construídos
tradicionais. Há projectos
em marcha para criar redes de alojamento de montanha para criar redes de
valorização do património
artístico local.
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ANTÓNIO BORGES | À CONVERSA
Semanalmente,“ÀConversa”resultadeumtrabalhoconjuntodoJornaldo
Centro e da Rádio Noar. Esta conversa pode ser ouvida na íntegra na Rádio
Noar, esta sexta-feira, às 11hoo e às 19h00, e domingo, às 11h00 e ainda em
www.jornaldocentro.pt

Vai fixar pessoas?

Vai fixar pessoas, vai valorizar o sítio e, naturalmente, vai também introduzir
na base produtiva tradicional uma lógica de maior
visibilidade e de maior
rentabilização e maior valorização.
O projecto está aprovado?

Já tem componentes aprovadas e, portanto, está em
curso.
Que os outros projectos estão
a ser desenvolvidos pela Associação?

Há projectos importantes
na área da modernização administrativa, na área da valorização dos recursos dos
próprios municípios e temos
candidaturas aprovadas no
âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano
(POPH). Depois há a área da
Rede Pública de Banda Larga, onde houve um concurso
público internacional. Nós
temos a consciência que nos
atrasámos no norte do dis-

trito relativamente às questões infra-estruturais, particularmente as questões da
execução do Plano Rodoviário Nacional. Há uma coisa
que não queremos que aconteça, a rede de banda larga é
essencial para o futuro de
comunidades como a nossa.
Comunicar numa linha de
fibra óptica, à velocidade da
luz e num débito incomensurável de dados, faz toda a
diferença.
Daí a aposta na Rede Pública
de Banda Larga?

Estamos a trabalhar conscientes que esta é uma infra-estrutura que gera mais
competitividade territorial, mais competência e
que gera uma maior atractividade do território e, pelo
menos nestas matérias, não
gostaríamos que no Norte
acontecesse o que aconteceu num passado recente,
que é sermos a última carruagem porque, se isso acontecesse, seria fatal.

Para isso, é necessária a
comparticipação do QREN.
Também sente o atraso das
verbas?

Não vale a pena esconder
o sol com a peneira e esse é
um problema sério dos tempos que correm.
Mas o senhor tem um canal
privilegiado?

Não tenho nada. Há uma
realidade óbvia: falo com os
membros do Governo enquanto presidente da Câmara, mas não tenho notícias de que os membros do
Governo não falam com os
outros autarcas, sobretudo
aqueles que acham que a resolução dos problemas passa por uma concertação e
por uma cooperação institucional.
O futuro de Resende passa
pelo Douro, pelas termas ou
pela cereja?

Só se desenvolve um concelho como Resende se respondermos às questões da
sustentabilidade económica

e às questões do emprego.
Esse é o grande desafio. A
grande questão é a resposta
à sustentabilidade dos territórios e àquilo que é o item
primeiro: o emprego.

S. Pedro do Sul. S. Pedro do
Sul fez um caminho há 25
anos atrás e partiu de um
patamar inferior àquele
em que estamos hoje e tem
hoje quase 300 funcionários que trabalham directamente nos balneários termais. Num espaço de meio
ano, fizemos um conjunto
de investimentos e temos
neste momento 47 pessoas a trabalhar. No próximo
mês de Março, juntamos
ao recurso termal um outro pacote exclusivo que se
chama Rio Douro. A selecção da Rússia de Remo, estará três semanas em estágio, em Aregos, nas unidades hoteleiras das termas.
Quer transformar o complexo também num centro de
estágio?

Estaremos lá para isso.
Temos a particularidade de
poder fazer de Aregos e de
Resende o grande pólo termal do Douro e de afirmar,
na área do turismo, como
um grande concelho e um

Nacional de Municípios?

Isso, eu perfilho. Seria
um bom estilo ao invés de
muitas vezes procurarmos
a fractura e procurarmos
o confronto pelo confronto. Muitas vezes há pessoas
que confundem a expressão das convicções dos outros com o confronto ou a
diferença com as suas próprias convicções. Eu não
fico incomodado por outros terem convicções que
não as minhas.
Os autarcas precisam de ser
regulados?

Qualquer actividade precisa de ser regulada.
O que vai fazer depois de sair
da Câmara de Resende?

Em política, a quatro
anos ninguém projecta
nada. Contarão sempre comigo em Resende, estarei
sempre numa condição de
militante pelas causas em
que acredito.
Qual é a solução para a

sucessão do presidente da
Federação de Viseu do PS,
José Junqueiro?

O dr. Junqueiro é um
Joker do ponto de vista político num distrito como
nosso e num partido como
o Partido Socialista. É a
peça política mais valiosa do distrito, seja qual for
o partido. Será uma figura incontornável no distrito e será uma figura
incontornável na cidade
de Viseu.
Deve ser candidato à Câmara
de Viseu nas próximas eleições autárquicas?

Ele tem condições para
ser tudo. Um partido que
tem um Joker e não sabe
usá-lo, não é um partido
inteligente.
Mas José Junqueiro vai ter
que deixar a Federação?

É obvio que estarei sempre aqui para reforçar a posição do PS no distrito. Já
tive oportunidade de dizer
ao presidente da Câma-

ra de Mangualde, dr. João
Azevedo que conta com o
meu apoio para uma candidatura que reforce o PS
no distrito.
Deve aparecer uma alternativa?

É sempre útil o confronto
de ideias para a vida interna do partido. Mas não nos
parece que seja uma questão determinante, o que temos que construir é uma
candidatura que mobilize
o partido, que o torne forte
e que faça com que cresça
todos os dias.
É conhecida a proximidade
com José Sócrates. Incomoda-o os últimos acontecimentos?

Muito.
No último telefonema que
fez a José Sócrates o que lhe
disse?

Foi um telefonema muito rápido, há pouco tempo.
“Sabes que podes sempre
contar connosco”.

concelho com futuro.
As termas são o futuro de
Resende?

São o grande pilar da
construção do futuro.

Como é que pode captar
desenvolvimento económico
para uma terra que não tem
uma estrada?

Continua crítico em relação
à postura da Associação
Nacional de Municípios Portugueses?

Temos que valorizar aquilo que são produtos diferenciadores que acrescentam
valor à actividade normal
do concelho. Nós somos o
maior produtor de cereja
entre Douro e Minho, temos uma quota de quase
um quarto da produção nacional. Agora, há aqui uma
realidade nova: temos todas as condições para sermos o grande centro termal do Douro no futuro.
Há um ano, as Termas das
Caldas de Aregos estavam
fechadas. As Termas têm a
particularidade de possuírem propriedades mineromedicinais idênticas às de

Eu tenho a maior estima
pelo dr. Fernando Ruas,
acho até que é uma pessoa
hábil e inteligente. As posições que tomo são de carácter político. O município de Resende tem muito a ganhar se se colocar
não numa posição de lógica sindical, mas se se colocar mais numa lógica institucional e de cooperação
com o Governo e com tudo
o que representa capacidade de transformar e mobilizar uma região como a
nossa.
Essa postura devia ser transportada para a Associação
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À conversa

“Não vale
a pena
esconder
o sol com
a peneira
[sobre os
atrasos
do QREN]”
António Borges, presidente
da Associação de Municípios
do Vale do Douro Sul
| páginas 8 e 9
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Mangualde

Património arbóreo
vai ser inventariado

Cupressus com a copa debilitada em cerca de 80%

A Câmara Municipal
de Mangualde vai avançar
com a inventariação
do património arbóreo
do concelho
O património arbóreo de
Mangualde vai ser inventariado, anunciou a autarquia, construindo para o efeito uma base
de dados georreferenciada para
disponibilização futura no Sistema de Informação Geográfi-

co. A Câmara tem efectuado já
trabalhos de intervenção em
espaços verdes do concelho,
por forma a garantir a segurança em zonas de circulação automóvel e pedonal.
"As intervenções nas árvores
são efectuadas segundo dois
factores distintos. Um, por
causas naturais, por exemplo
no caso de árvores afectadas
pelas condições climatéricas
adversas ou mau estado fitos-

Árvore da família do Ulmeiro com ramos mortos na totalidade da copa

sanitário resultado de podridões provocadas por fungos e
velhice; e o segundo por causas humanas e que consiste
em remover selectivamente os
ramos, para conduzir a árvores
de modo a satisfazer uma
determinada finalidade", explica a autarquia.
Nas árvores em que não é
possível a sua recuperação, a
autarquia está a substituí-las.
Os espaços verdes, constituí-

dos por equipamentos urbanos, passeios, árvores, arbustos,
flores, relva e zonas cobertas
com outros materiais, têm
merecido da Câmara Municipal de Mangualde um "cuidado
redobrado".
"Um espelho desse trabalho
é o resultado dos jardins que
estão espalhados pela cidade e
freguesias e que têm vindo a ser
alvo de intervenção", descreve a
autarquia.
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IGREJA DA CUNHA BAIXA RESTAURADA ± Inauguraomo
4 de Maroo de 2010

Os trabalhos de restauro da Igreja Paroquial de S. Tompem Cunha Baixa estmo conclutdos e a inaugura omo iriacontecer este Domingo, dia 7
de Maroo, pelas 14h30.
A cerimynia da inaugura omo contaricom a presenoa de Jomo Azevedo, Presidente da C kmara Municipal de Mangualde.
Do patrimynio cultural e edificado da Cunha Baixa fazem parte a Igreja Paroquial, a Capela do Senhor dos Passos, a Anta de Cunha Baixa ou
³Casa da Arca ´e a Capela do Senhor do Calv irio e a Igreja do Imaculado Coraomo de Maria em Abrunhosa.
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MANGUALDE

Semana
da leitura
já está na rua
A CÂMARA de Mangualde iniciou a “Semana da
leitura”, que tem como objectivo “chamar a atenção,
de uma forma animada e
natural, para a importância da leitura”, através da
cooperação de várias instituições concelhias.
“Pretende-se mobilizar
a comunidade para a importância da leitura nos
seus diversos tipos (informativa, recreativa, etc.) e

Tiragem: 12000
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para a necessidade de ler
nas mais diversas situações. Estes encontros servem ainda para divulgar
livros e autores”, explica a
autarquia.
A iniciativa, que se prolonga até dia 8, arrancou
com “Ladainha da Leitura”. “A partir das 10H30,
os alunos das várias escolas de Mangualde percorrem a cidade a ler um texto ritmado (em forma de
lengalenga), concentrando-se depois no Largo Dr.
Couto, pelas 11H00, para uma leitura colectiva,
pretendendo com isto chamar a atenção para a necessidade de ler, acrescenta a autarquia.
Além das actividades
conjuntas, cada escola ou
agrupamento desenvolverão outras iniciativas.
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Mangualde

Câmara promove acções de formação em informática
A Câmara Municipal de
Mangualde, através do Espaço
Internet, vai desenvolver gratuitamente acções de formação na
área da informática.
As acções de formação terão

início a 8 de Março, sendo a
duração dos cursos adaptada ao
conhecimento que cada utente
possui na área das Tecnologias
da Informação e da Comunicação (TIC). Esta formação confe-

re aos formandos uma prova
para obtenção de aproveitamento, atribuindo por isso um
Diploma de Competências
Básicas em TIC. Esta iniciativa
da Câmara e do Espaço Internet

de Mangualde tem a parceria
do UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento (Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior) e da Rede de
Espaço Internet.
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Mostra do empreendedorimo
e Feira das Oportunidades
Vai decorrer em Mangualde, entre os dias 25 e 28 de Março, a I
Mostra de Empreendedorismo Jovem do Concelho, uma iniciativa da responsabilidade do município com o intuito de apostar nos
jovens do concelho que pretendam promover uma cultura
empreendedora, tendo em conta o contexto social local.
A par desta iniciativa, realiza-se a III Feira de Oportunidades,
inserida no Plano de Acção da Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empregabilidade", que terá
lugar nos dias 27 e 28 , e tem como objectivos estratégicos dar
oportunidade a pessoas desempregadas que tenham iniciativa de
promover/criar e dar a conhecer as suas fontes alternativas de rendimento (bijutaria, confecção de doces/salgados, artes decorativas
entre outras), a promoção e divulgação dos produtos regionais e
endógenos, das ofertas de emprego e do Programa Novas
Oportunidades.
Pretende-se ainda divulgar e valorizar o espírito criativo resultante de dinâmicas sociais locais como o Banco Local de
Voluntariado de Mangualde e/ou outras. Os interessados em integrar esta Mostra e/ou participar na III Feira de Oportunidades
deverão apresentar as suas candidaturas para apreciação da
Organização até ao dia 5 no Serviço de Acção Social da Autarquia.
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Mau tempo fez alguns estragos no Concelho

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

Virias dezenas de jrvores ca tram durante o dia de hoje (s ibado 27).
Entre dezenas de jrvores ca tdas no Concelho de Mangualde, o caso mais grave do
m a u t e m p o f o i j  entrada de Mangualde (A25), na empresa de m yveis Jomel e
HiperChina que arrebentou por completo os vidros.





Ao que conseguimos apurar uma rajada de vento, entrou nas instala o}es por duas
vezes, fazendo como que uma "caixa de ar", danificando por completo as fachadas
de vidro, fazendo apenas danos materiais.
Quanto ao resto do concelho, dezenas de chamadas foram feitas para os bombeiros,
no entanto n mo houve danos significativos.
Jomo Azevedo, Presidente da Autarquia Mangualdense, disse ao MangualdeOnline
que estiveram no terreno cerca de 18 funcion irios da autarquia apoiados com
maquinaria ligeira e pesada bem como material cortante (motosserras), para
restablecer a normalidade.

Tamb pm no terreno estiveram cerca de 25 bombeiros, apoioados por cerca de 10

Página 111

Mangualde Online.pt

País: Portugal
Period.: Diária
Âmbito: Online

ID: 29061707

28-02-2010

Pag.: 2 de 2

viaturas, bem como a GNR.
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“LADAINHA DA LEITURA”
PERCORRE RUAS
DE MANGUALDE
A “Ladainha da Leitura”
marca o arranque da Semana da Leitura (1 a 8 de
Março) em Mangualde. A
partir das 10h30 do dia 1 de
Março, os alunos das várias escolas do concelho
percorrem a cidade a ler
um texto ritmado, em forma de “lengalenga”. Mais
tarde, no Largo Dr. Couto, fazem uma leitura colectiva.
A i n ici at iva , d a Biblioteca Municipal de
Mangualde, pretende com
a iniciativa chamar a atenção dos estudantes e da
população em geral para
a necessidade de ler.
O programa da Semana
da Leitura em Mangualde
estende-se até ao dia 8,
com várias acções: leituras na rádio, montras de
livros e encontros com escritores. EA
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A precipitação do PCP
Mangualde ∑ Escola de Cubos apresenta infiltração mas não chove no interior
Um comunicado da comissão concelhia de
Mangualde do PCP enviado para as redacções
na terça-feira, com a informação: “chove na Escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico de Cubos”, levou o
presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo a visitar as instalações
daquele equipamento, no
dia seguinte, acompanhado dos jornalistas. No local
pôde verificar-se que existia na realidade uma infiltração na casa de banho da
escola, em consequência
de uma telha partida, mas
não chovia no interior da
estrutura.
Depois do comunicado
do PCP, onde os comunis-

Dão TV

ID: 29082859

Tiragem: 4000

A Autarca João Azevedo visita escola
tas penalizavam a autarquia de Mangualde por
não considerar as crianças
a coisa mais importante do
mundo, João Azevedo comentou que o PCP “usou
as crianças como arremesso político” e que o conteúdo do comunicado era

“mentiroso e falso”.
“Como é possivel de uma
forma descarada e mentirosa ir dizer que chove na
escola de Cubos?”, questionou.
Emília Amaral
emilia.amaral@jornaldocentro.pt
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praçapública
rO Governador

palavras

deles

Civil [de Viseu]
tem-se limitado
a protagonizar
uma continuada e
inconsequente jornada
de propaganda pelos
municípios socialistas”

rA oposição faz

ouvidos moucos
quando questionada
sobre aumento de
apoio às autarquias,
lembra-se só da
dívida do país,
lembra-se só dos
valores do défice”

João Azevedo

António Almeida Henriques
Deputado do PSD
(Diário de Viseu, 23 de Fevereiro)

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
(Diário As Beiras, 20 de Fevereiro)

r[Manuel Alegre]

não tem hoje os
mesmos princípios
que tinha em 2006”

Jorge Silva
Apoiante de da candidatura de Fernando Nobre à presidência
da República/ex-mandatário distrital de Manuel Alegre
(Diário de Notícias, 19 de Fevereiro)

rPodíamos,

incluindo eu, fazer
essa experiência
[ganhar o salário
mínimo por um ano]
e doar o restante
àqueles que nem
sequer ganham o
ordenado mínimo”
Ilídio Leandro
Bispo de Viseu
(Correio da Manhã, 19 de Fevereiro)
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D Mangualde acolhe “Percursos de Pintura”
A Biblioteca Municipal de Mangualde acolhe, até ao próximo dia 20
de Março, a exposição “Percursos de Pintura”, da artista Clara Portas,
natural de Mangualde. Esta mostra está patente de segunda-feira a
sábado, sendo a entrada livre para todo o público.
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Mangualde beneficia de
Unidade de Saúde Familiar
Melhoramentos∑ O equipamento promete melhorar os cuidados de saude primários
Perto de 11 mil utentes
de Mangualde tiveram
garantias esta semana de
que vai melhorar a prestação dos cuidados de
saúde primários no concelho, no âmbito da saúde familiar.
A Câmara Municipal
assinou com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)
um acordo de cooperação para a criação da
Unidade de Saúde Familiar (USF) Conde D.
Henrique. A unidade
vai funcionar no espaço do antigo Quartel dos
Bombeiros Voluntários,
recentemente adquirido
pela autarquia
Para o presidente da

Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, “a nova localização
[da USF] vai criar mais
dinâmica, mais economia e vai colocar mais
pessoas a circular no
centro da cidade, sendo
que este investimento
na saúde foi dos maiores que se fez no concelho”. Ao mesmo tempo,
acrescenta o autarca,
“a autarquia está a “dar
vida” a espaços devolutos”.
No âmbito do acordo, a
autarquia cede o imóvel
de três andares à ARSC,
mediante arrendamento, competindo à ARSC
equipar e mobilar o espaço.

Dão TV
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A Autarquia arenda à ARSC antigo quartel dos bombeiros
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Mangualde
Nova Unidade
de Saúde Familiar
vai beneficiar
11 mil utentes
página 13
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Mangualde

Bombeiros do Concelho receberam
equipamento de georeferenciação
A Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu procedeu, no domingo, dia
21 de Fevereiro, numa cerimónia que
decorreu em Mangualde, à entrega de
equipamento georeferenciação destinado às corporações dos Bombeiros Voluntários do Distrito.
A prestigiosa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Tondela esteve representada pelo presidente da direcção, Arménio Leite Marques, tal como a de Campo de
Besteiros, representada por Tito Almiro,
tendo estas sido contempladas com o
referido material.
Nesta ocasião as diferentes entidades presentes lembraram que no exercício nobre da sua missão já perderam
a vida 25 Bombeiros, concordando todos que com o auxilio deste materiral
de georeferenciação muitas destas
mortes poderiam ter sido evitadas.
Nesta cerimónia estiveram presentes o Secretário de Estado da Administração Local, o Secretário de Estado da
Protecção Civil, Director Nacional do
Bombeiros, Vice-Presidente do Serviço
Nacional de Bombeiros, Governador Civil do Distrito de Viseu, Presidente do
Município de Mangualde e o Presidente
da Federação Distrital dos Bombeiros.
No universo complicado que é a vida
dos Bombeiros portugueses há uma evidência positiva que nos permite concluir
pelos dados disponíveis que não há fal-

ta de voluntariado no distrito de Viseu.
Por outro lado, o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde salientou que
a segurança que disponibiliza aos seus
munícipes só é possível graças aos
Bombeiros do seu concelho.
O Secretário de Estado da Administração Local elogiou o presidente da
Câmara de Mangualde por ter constituído as Equipas de Intervenção Permanentes (EIPES).
O Secretário de Estado da
Protecção Civil estabeleceu também
nesta ocasião uma comparação com o
facto de na cidade de Lisboa existirem
1000 Bombeiros Municipais o que implica uma despesa substancial para o
erário publico com a prestação destes
serviço que é feito na esmagadora maioria no nosso distrito por Bombeiros
Voluntários.
Este representante do Governo felicitou ainda o presidente da Federação
de Bombeiros do Distrito de Viseu por
ter conseguido aprovação deste projecto
de dotar todas as corporações com equipamento de georeferenciação.
Este responsável lembrou que havia
um projecto conjunto nas duas secretarias de Estado citadas para a compra
deste material, ajudando assim a melhorar de forma muito significativa a missão dos Bombeiros nas operações de
socorro.

Página 119

Jornal de Tondela
ID: 29118909

25-02-2010

Tiragem: 3000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,73 x 3,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

MANGUALDE

BOMBEIROS DO CONCELHO
RECEBERAM EQUIPAMENTO
DE GEOREFERENCIAÇÃO
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