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Mangualde recebe a primeira Praia Artificial da Europa. (IN) Rui Braga (Eventual Events), João Azevedo (Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde).
Data: 01-04-2011
Fonte: RTPN » Jornal do País
Hora: 20:42:03

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

01-04-2011
RTPN
Jornal do País
Mangualde recebe a primeira Praia Artificial da Europa. (IN) Rui Braga (Eventual Events), João
Azevedo (Presidente da Câmara Municipal de Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:57

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:42:03
20:44:00

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
00:21:00
20:28:00
20:49:00
Dina Aguiar

Observações
N.º Série

3578898

Comentário
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Título: Câmara cede estrada à fábrica PSA
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Câmara cede estrada à fábrica PSA
MANGUALDE

Câmara cede estrada à fábrica PSA

ID: 3613389

Culminando um processo que se arrastava há vários anos, a Câmara irá ceder a
Estrada Nacional 16 à PSA Mangualde, de acordo com o aprovado em reunião de
Câmara.

Câmara cede estrada à fábrica PSA
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Título: “Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

“Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”

ID: 3613437

Hoje, dia 29 de Abril, sexta-feira, pelas 18h00, a Livraria Adrião em Mangualde
acolhe o lançamento do livro “Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”.
De autoria do mangualdense João Loureiro, o livro é o segundo da colecção
Cadernos da Terra. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, irá encerrar a sessão.

Com o objectivo de manter viva a história da terra, este livro é uma compilação
composta por 13 crónicas, 12 das quais publicadas no jornal “O Zurara” entre
Junho de 2008 e Maio de 2009. A nota de abertura do livro é de autoria de João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

“Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”
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Título: “Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3613437

João Loureiro, natural de Mangualde, é o autor de várias crónicas emitidas na
rádio Voz de Mangualde e colaborador do jornal “O Zurara”. O livro foi editado sob
a chancela de “O Zurão” proprietário do jornal local O Zurara.

“Mangualde em Movimento, Crónicas do Século XX”
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Título: Mangualde - 120 novos postos de trabalho (PSA Mangualde e Empresário Francisco Baptista)
Pub:
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Mangualde - 120 novos postos de trabalho (PSA Mangualde e
Empresário Francisco Baptista)

ID: 3613278

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esta é
«uma excelente notícia para Mangualde e para os Mangualdenses. Numa altura
de crise, surgem novos investimentos no concelho e as empresas já colocadas em
Mangualde conseguem fomentar o investimento na região para que este acarrete
mais emprego, mais riqueza local e melhor qualidade de vida».
Segundo o edil mangualdense, João Azevedo, «na actual situação que o país
atravessa, a criação de 120 novos postos de trabalhos em Mangualde é uma
excelente notícia para todos os mangualdenses. É por isso uma dupla satisfação
para mim esta notícia. Por um lado a consolidação do Projecto B9 na PSA de
Mangualde e a determinação de empresários, como é o caso do Sr. Francisco
Baptista em promover mais investimento em Mangualde e com isto a
consequência directa da criação de mais emprego no concelho».
Trata-se de um duplo investimento no concelho. Por um lado, a PSA Mangualde
acaba de contratar mais 60 colaboradores que vão exercer funções no novo atelier
de ferragem do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e Peugeot Partner). Por
outro lado, o empresário Francisco Baptista, que é proprietário de várias
empresas incluindo a CBI (empresa ligado ao sector têxtil), investe em Mangualde
com a criação de 60 novos postos de trabalhos, com o objectivo de aumentar o
processo de produção. Trata-se da criação de uma nova linha de produção que
passará a funcionar em Mangualde. Estas contratações encontram-se em fase de
conclusão.
PSA MANGUALDE CONTRATA 60 NOVOS COLABORADORES
Contratação corresponde à integração do processo de produção do B9 que se
pretende que passe a ser inteiramente construído em Mangualde
A PSA Mangualde acaba de contratar mais 60 colaboradores que vão exercer
funções no novo atelier de ferragem do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e
Peugeot Partner). As operações de ferragem deste modelo ainda não estavam a
ser produzidas em Mangualde, mas esta contratação vem completar um
ciclo do projecto B9 que se pretende que passe a ser inteiramente produzido em
Mangualde.

Mangualde - 120 novos postos de trabalho (PSA Mangualde e Empresário Francisco Baptista)
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Título: Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde. A partir do dia 9 de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde. A partir do dia 9
de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada
Culminando um processo que já se arrastava há vários anos, a Câmara
Municipal de Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde, de acordo com
o aprovado em reunião de Câmara de Maio do ano transacto. Assim, a partir
do dia 9 de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada. Paralelamente,
a Câmara Municipal de Mangualde assinou esta terça-feira, dia 26 de Abril, a
empreitada para início de obra de qualificação e fecho da malha viária, Circular
Norte que garante a ligação da Av. Sra. Castelo à EN234 e que agora fica
concluída com a execução do troço EN234 – Rua Alexandre Herculano, resultante
do acordo assinado com o Governo em 2010.

Com a cedência desta estrada, a autarquia mangualdense pretende fomentar o
desenvolvimento da empresa no concelho, contribuindo para a resolução de

ID: 3613388

alguns problemas com vários anos nomeadamente de parqueamento dos
colaboradores e de trânsito nas imediações da PSA Mangualde.
Segundo o autarca mangualdense, «A Câmara Municipal vem assim pôr fim a um
processo que se arrastava há vários anos e que nunca foi resolvido. Criámos
assim condições para fomentar o desenvolvimento da PSA de Mangualde na
tentativa de contribuir para a resolução de alguns problemas nomeadamente
questões ligadas ao parqueamento e trânsito na zona envolvente da PSA que era
uma realidade indiscutível e preocupante. Com esta cedência estamos a criar

Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde. A partir do dia 9 de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada
28-04-2011
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Título: Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde. A partir do dia 9 de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada
Pub:

Tipo: Internet
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condições para ir de encontro às necessidades de desenvolvimento da grande
marca e referência industrial de Mangualde que é a PSA e ao mesmo tempo
conseguimos salvaguardar o interesse público, dos mangualdenses com a

ID: 3613388

assinatura do contrato-programa com o governo.

Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde. A partir do dia 9 de Maio, esta estrada será definitivamente encerrada
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Título: I Duatlo de Mourilhe vai ser em Junho
Pub:
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I Duatlo de Mourilhe vai ser em Junho

A Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe, em parceria com Câmara
Municipal de Mangualde e a Federação de Triatlo de Portugal, está a organizar
para o próximo dia 10 de Junho o I Duatlo BTT ”ACRMourilhe” . A prova terá
partida e chegada junto às instalações da Associação. É constituído por uma
prova “TRI ESCOLA” e uma prova de Promoção da Federação de Triatlo de
Portugal.

ID: 3611654

O Evento Desportivo conta ainda com o ”Prémio da Taça ACRMourilhe”. São 300
euros para o vencedor masculino e 150 Euros para a vencedora do duatlo
feminino.
Horários:
10JUN11 – Sexta-feira:
8H30 às 9:30 – Secretariado
8H40 às 9:40 – Verificação técnica de material e colocação do mesmo no Parque
de Transição (PT)
Obrigatoriamente todos os atletas terão de se apresentar devidamente equipados.
9H45 – Hora limite de permanência de atletas no PT
10H00 – Partida da Prova “TRI ESCOLA”
11H00 – Partida da Prova de Promoção e ”Taça ACRMourilhe”
12H30 – Entrega de Prémios
13H00 – Almoço convívio (porco no espeto com arroz de feijão)

I Duatlo de Mourilhe vai ser em Junho
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Título: I Duatlo de Mourilhe vai ser em Junho
Pub:

Tipo: Internet
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ID: 3611654

MAIS INFORMAÇÕES : http://acrmourilhe.blogspot.com/
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Título: Mais 120 empregos - PSA Mangualde e Empresário Francisco Baptista investem
Pub:
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Mais 120 empregos - PSA Mangualde e Empresário Francisco
Baptista investem
PSA Mangualde e Empresário Francisco Baptista investem no Concelho de
Mangualde, com a criação de mais 120 postos de trabalho.Para o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esta é «uma excelente notícia
para Mangualde e para os Mangualdenses. Numa altura de crise, surgem novos
investimentos no concelho e as empresas já colocadas em Mangualde conseguem
fomentar o investimento na região para que este acarrete mais emprego, mais
riqueza local e melhor qualidade de vida».

Segundo o edil mangualdense, «na actual situação que o país atravessa, a
criação de 120 novos postos de trabalhos em Mangualde é uma excelente notícia
para todos os mangualdenses. É por isso uma dupla satisfação para mim esta
notícia. Por um lado a consolidação do Projecto B9 na PSA de Mangualde e a
determinação de empresários, como é o caso do Sr. Francisco Baptista em

ID: 3615896

promover mais investimento em Mangualde e com isto a consequência directa da
criação de mais emprego no concelho».

Trata-se de um duplo investimento no concelho. Por um lado, a PSA Mangualde
acaba de contratar mais 60 colaboradores que vão exercer funções no novo atelier
de ferragem do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e Peugeot Partner). Por
outro lado, o empresário Francisco Baptista, que é proprietário de várias empresas
incluindo a CBI (empresa ligado ao sector têxtil), investe em Mangualde com a
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criação de 60 novos postos de trabalhos, com o objectivo de aumentar o processo
de produção. Trata-se da criação de uma nova linha de produção que passará a
funcionar em Mangualde. Estas contratações encontram-se em fase de conclusão

PSA MANGUALDE CONTRATA 60 NOVOS COLABORADORES
Esta contratação corresponde à integração do processo de produção do B9 que
se pretende que passe a ser inteiramente construído em Mangualde
Este 60 novos colaboradores que vão exercer funções no novo atelier de ferragem
do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e Peugeot Partner). As operações de
ferragem deste modelo ainda não estavam a ser produzidas em Mangualde, mas
esta contratação vem completar um ciclo do projecto B9 que se pretende que
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passe a ser inteiramente produzido em Mangualde.
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Exposição de Pintura de João Bastos em Mangualde
De 30 de Abril a 31 de Maio, o Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a Exposição de Pintura de João Bastos.
A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde tem inauguração
marcada para o dia 30 de Abril, pelas 16h30.

Residente em Mangualde desde os 8 anos e com ascendência paterna de Chãs
de Tavares, João Bastos é natural de São Tomé. Os trabalhos do pintor
inscrevem-se numa linha estética naturalista e realista, embora recentemente a
sua inspiração o tenha levado a fazer incursões no surrealismo. Apaixonado pela
paisagem humana e pela paisagem natural, João Bastos é dotado de uma técnica
apurada e é nos óleos sobre tela que a sua criatividade se manifesta, exprimindo
os seus estados de alma e a sua maneira de perceber a realidade que o rodeia. A
paleta cromática é variada, sobressaindo os tons pastel que tornam a sua pintura
num convite à serenidade.

O artista mangualdense, que realiza agora a sua primeira exposição individual,
expôs diversos trabalhos em Julho passado na II Feira de Artes e ofícios Cunha
Alta 2010 e é autor de várias obras publicadas na revista Faça Fácil.

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00

ID: 3608054

Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Dia 30 de Abril Mangualde Vai Cantar o Fado

ID: 3608039

No próximo dia 30 de Abril, Sábado, vai ser possível assistir a uma memorável
noite de fados, que conta com a actuação do grupo de Fados de Mangualde. O
espectáculo, com início previsto para as 21h30, é de entrada livre e tem lugar no
auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa é uma
organização da Câmara Municipal de Mangualde.
Com várias décadas de existência, o grupo de Fados de Mangualde tem um
repertório alargado constituído por fados de Lisboa e Coimbra. Nos fados de
Lisboa podemos ouvir desde Marceneiro a Camané, e nos fados de Coimbra as
carismáticas baladas da cidade do Mondego. O grupo conta actualmente com a
voz de João Venâncio e Amândio (Lisboa), Félix (Coimbra), nas guitarras com
Fernando Albuquerque e Alexandre Albuquerque e nas violas com Luís Filipe e
António Tavares.
Eventos de cariz cultural, eventos de beneficência e espectáculos para grupos de
amigos são as actuações preferenciais deste grupo que conta já com várias
actuações em diversos pontos do país, sobretudo na região centro.
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“Mangualde em movimento, crónicas do século XX”
O segundo número da colecção Cadernos da Terra, vai ser editado sob a
chancela “O Zurão”, empresa proprietária do jornal local “O Zurara”, intitulase “Mangualde em movimento, crónicas do século XX” e é da autoria de um
conhecido mangualdense, o Sr. João Loureiro.

O lançamento do livro da colecção ocorrerá no dia 29 de Abril pelas 18:00 na
Livraria Adrião bem no centro da cidade de Mangualde.

«No lançamento da colecção dos Cadernos da Terra, em Setembro de 2010,
comprometemo-nos publicamente que o n.º 1 não seria “filho único” e que nos
encontrávamos disponíveis para auxiliar outros Mangualdenses a publicar material
relacionado com a nossa terra. Após lançados alguns reptos e de termos recebido
algumas auscultações, é com bastante satisfação que informamos que o n.º 2 dos
ID: 3611648

Cadernos da Terra irá ser apresentado brevemente, dando continuidade ao
propósito de manter viva e acessível a história recente da nossa terra», referem os
responsáveis pelo lançamento em comunicado.
Trata-se de um livro de cariz pessoal, no qual o autor aborda uma grande
diversidade de situações vivenciadas muitas delas pelo próprio e ocorridas no
século passado. O design ficou a cargo da Vera Velez e uma das grandes
atracções deste livro serão certamente as inúmeras ilustrações, cerca de 40,
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sendo algumas delas fotografias antigas nas quais poderão reconhecer diversas
pessoas e locais de Mangualde de outrora.

Algumas notas biográficas sobre o autor:
João Aires Loureiro nasceu a 13 de Fevereiro de 1935 em Mangualde. Ingressou
na Tesouraria da Fazenda Pública de Almada, tendo concluído o antigo 7.º ano do
Liceu.

Em 1955, regressou a Mangualde para gerir o negócio da família, os “Loureiros”,
uma casa de comércio misto.
Em 1958 participou activamente na campanha para a eleição do General
Humberto Delgado, tendo posteriormente sido activista pela oposição local até à
queda do regime. Após 1974 continuou a desenvolver a sua actividade cívica,
tendo sido membro de diversas associações e um dos sete fundadores do Partido
Socialista de Mangualde.
Em 1980 concorreu pela lista do Partido Socialista ao executivo da Câmara
Municipal de Mangualde, ocupando durante dois mandatos o cargo de VicePresidente da autarquia até 1986. Por essa altura assumiu a Presidência da
ID: 3611648

Direcção do Grémio de Mangualde e foi também Presidente da Assembleia-Geral
do Grupo Desportivo de Mangualde, permanecendo em ambos os cargos durante
12 anos.
Autor de diversas crónicas emitidas na Rádio Voz de Mangualde, umas intituladas
“A promessa democrática” e outras com o tema “A democracia hoje”. Colabora
também no jornal “O Zurara”, sendo o autor das crónicas de análise de “Política
Internacional” e “Mangualde em Movimento”, tendo estas sido a origem deste livro.
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Mangualde vai cantar o fado
No próximo dia 30 de Abril, Sábado, vai ser possível assistir a uma memorável
noite de fados, que conta com a actuação do grupo de Fados de Mangualde. O
espectáculo, com início previsto para as 21h30, é de entrada livre e tem lugar no
auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa é uma
organização da Câmara Municipal de Mangualde.

Com várias décadas de existência, o grupo de Fados de Mangualde tem um
repertório alargado constituído por fados de Lisboa e Coimbra. Nos fados de
Lisboa podemos ouvir desde Marceneiro a Camané, e nos fados de Coimbra as
carismáticas baladas da cidade do Mondego. O grupo conta actualmente com a
voz de João Venâncio e Amândio (Lisboa), Félix (Coimbra), nas guitarras com
Fernando Albuquerque e Alexandre Albuquerque e nas violas com Luís Filipe e
António Tavares.

ID: 3608050

Eventos de cariz cultural, eventos de beneficência e espectáculos para grupos de
amigos são as actuações preferenciais deste grupo que conta já com várias
actuações em diversos pontos do país, sobretudo na região centro.
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Igualdade de Género – Mangualde
Mangualde continua a dar sinais de preocupação e de dinamização na luta pela
igualdade de género. Nesse sentido a autarquia marcou presença na sessão de
esclarecimento “Igualdade de Género: Uma Aposta no Futuro”, que se realizou no
Governo Civil de Viseu, no passado dia 19 de Abril, e que contou com a presença
do Governador Civil do Distrito de Viseu, Miguel Ginestal, e da Secretária de
Estado para a Igualdade, Elza Pais. Neste encontro estiveram então presentes
Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José
Coelho, e a Técnica Margarida Chaves que expôs a comunicação “A Igualdade no
Município de Mangualde”.

Mangualde: Planos para a Igualdade aprovados

ID: 3608047

O Município de Mangualde viu aprovada, no passado dia 15 de Abril, a
Candidatura ao POPH, Medida 7.2. – Planos para a Igualdade, do Eixo 7 –
Igualdade de Género/POPH.
Os grandes objectivos deste Plano são: conhecer a autarquia em termos de
igualdade de género através de diagnóstico aprofundado e integrado, e
compreender os diversos mecanismos (visíveis e invisíveis) promotores de
(des)igualdade e discriminação; tornar visível a problemática da Igualdade de
Género tanto interna, como externamente, de forma a legitimá-la enquanto agenda
de intervenção pública e privada (sensibilização); dotar a autarquia de
competências de análise e planeamento de género de forma a dar visibilidade à
(des)igualdade de género, através de dinâmicas de análise de género, de
sensibilização e capacitação técnica das chefias e técnicos/as da autarquia;
conhecer, divulgar e experimentar soluções inovadoras em matéria de igualdade
de género, especialmente na política de recursos humanos, na gestão da
organização e na relação com a comunidade; integrar na estratégia
comunicacional da autarquia a temática da Igualdade de Género, criando suportes
e materiais de informação e de divulgação; potenciando meios internos (espaços,
site) e externos (imprensa e rádio local) para a disseminação da Igualdade de
Género.
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Requalificação e valorização do dólmen de cunha baixa –
Mangualde

ID: 3601751

A Câmara Municipal de Mangualde e a Junta de Freguesia da Cunha Baixa, em
coordenação do Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da
Autarquia, efectuaram uma intervenção de requalificação e de valorização do
Dólmen (Anta) de Cunha Baixa. Foram realizados trabalhos de reparação da cerca
de madeira, que delimita a envolvência do dólmen, de colocação da placa
explicativa e de vedação do poço contíguo ao monumento, com respectiva
limpeza dos matos que envolviam o poço. Foi ainda efectuada a poda lateral das
árvores que ladeiam o caminho de acesso.

Estes trabalhos foram assinalados ontem, dia 18 de Abril, no âmbito das
Comemoração do Dia Internacional de Monumentos e Sítios. O tema eleito este
ano foi “Água: cultura e património” e foi nesse sentido que foi efectuada esta
visita, pelas 15h30, ao Dólmen de Cunha Baixa. Este encontro visou envolver toda
a comunidade em geral, sensibilizando para a diversidade do património cultural e
para os esforços necessários para a sua protecção e conservação.
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Acompanharam esta visita o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de
Mangualde, João Lopes, o Presidente da Junta de Freguesa da Cunha Baixa,
António Maria Fernandes, o Arqueólogo António Tavares, e a população do centro
de dia da Cunha Baixa.

ID: 3601751

O Dólmen de Cunha Baixa foi o monumento eleito para assinalar este dia tendo
em conta a recente valorização efectuada na envolvência do espaço, bem como
pelo facto de junto ao Dólmen passar a Ribeira do Castelo que permite constatar a
importância que os cursos de água tinham para a fixação das populações,
nomeadamente do Neolítico, nos alvores da agricultura. Este Dólmen trata-se de
um monumento funerário com cerca de cinco mil anos de história e é um dos
exemplares mais expressivos do megalitismo português, classificado como
Monumento Nacional, desde 1910.
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Sessão de sensibilização “Violência no Namoro” em Mangualde
No próximo dia 6 de Maio, a Biblioteca Municipal de Mangualde acolhe a sessão
de sensibilização “Violência no Namoro”, que visa sensibilizar para os valores
como a ética, os princípios para a igualdade de género e da cidadania activa, não
só junto dos destinatários jovens, mas também da população em geral. A sessão,
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, é gratuita e as inscrições
deverão ser efectuadas até ao dia 3 de Maio pelo telefone 232 619 880 ou email
margarida.chaves@cmmangualde.pt

Na sessão de abertura, que terá lugar pelas 9h00, estarão presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Agnelo Figueiredo,
Presidente do Agrupamento de Escolas de Mangualde, e Rosabela Afonso,
Presidente da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade do
Género.

Ao longo da manhã serão visionados dois vídeos sobre a temática em discussão,
da autoria de Vanda Nascimento e serão abordadas as temáticas «Violência e
Adolescência», por Lígia Almeida, Psicóloga Clínica, e «IV Plano Nacional Contra
a Violência Doméstica 2011-2013», por Teresa Carvalho, da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género (CIG) do Porto. Pelas 11h30 realizar-se-á um
Teatro Fórum, pela Turma G-11ª Ano da ESFA, coordenado por Adelina Figueira.

Programa:

ID: 3601748

09h00 | Abertura
João Azevedo – Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Agnelo Figueiredo – Presidente do Agrupamento de Escolas de Mangualde
Rosabela Afonso – Presidente da ACCIG
09h15 | Visionamento de dois vídeos sobre a temática em discussão – Vanda
Nascimento
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10h00 | Violência e Adolescência – Lígia Almeida, Psicóloga Clínica
10h30 | IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2011-2013 – Teresa
Carvalho (CIG/Porto)
11h10 | Debate
11h30 | Teatro Fórum – Turma G-11ª Ano – ESFA; Coordenadora: Dra. Adelina
Figueira
12h15 | Encerramento
Cristina Matos – Agrupamento de Escolas de Mangualde

ID: 3601748

Eugénia Passada – ACCIG
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MANGUALDE: Férias Desportivas
Posted on 10:28 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

«FÉRIAS DESPORTIVAS» EM MANGUALDE
Na passada semana, de 11 a 15 de Abril, cerca de 35 crianças participaram em
actividades aquáticas, jogos desportivos, peddy paper, ateliês, visita à Torre
Gandufe, Anta da Cunha Baixa, Serra da Estrela, Jardim Zoológico da Maia e
Estádio do Dragão.
Na passada semana, de 11 a 15 de Abril, em Mangualde, decorreram diversas
actividades inseridas na programação das «Férias Desportivas». Cerca de 35
crianças participaram em actividades aquáticas, jogos desportivos, peddy paper,
ateliês, visita à Torre Gandufe, Anta da Cunha Baixa, Serra da Estrela, Jardim
Zoológico da Maia e Estádio do Dragão.

ID: 3599420

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, dirigiu-se a
crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos de idade e visou ocupar os mais jovens
durante as Férias da Páscoa.
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EXPOSIÇÃO: Trabalhos em tricô, renda ou bordados
Posted on 4/19/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Até 27 de Abril na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
EXPOSIÇÃO "PONTOS E ENCONTROS"
Trabalhos (tricô, renda, bordados, etc.) elaborados por munícipes com 65 anos ou
mais estão patentes nesta mostra, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde. Entrada livre.
Até ao dia 27 de Abril está patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a
exposição “Pontos e Encontros”. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, foi inaugurada ontem, dia 18 de Abril, pelas 14h30.

ID: 3601081

Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelas munícipes, do sexo feminino,
com 65 anos ou mais, no âmbito do ateliê de trabalhos manuais – tricô, renda,
bordados, etc. – dinamizado semanalmente por uma voluntária do Banco Local de
Voluntariado de Mangualde, com vista a ocupação dos tempos livres desta faixa
etária da sociedade. Com o objectivo de angariar dinheiro que reverterá para a
compra de material, para fins sociais e de solidariedade, e para a dinamização do
ateliê, serão vendidos alguns trabalhos a preço simbólico.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Tradição secular do «Amentar das Almas» recuperada em Mangualde

Mangualde, cumpre no próximo dia 16 de Abril, pelas 21:15
horas, a tradição secular do “amentar das almas”, orações cantadas pela rua em
louvor dos que já morreram.
A iniciativa, também conhecida por “encomendação das almas”, é promovida pelo
GCR de Santo Amaro de Azurara, que pretende assim preservar uma tradição
ancestral da época da Quaresma.
O desfilar dos grupos participantes, começa às 21:15 horas na Praceta do
Complexo Paroquial de Mangualde. Os participantes vão trazer à mente as almas,
percorrendo alguns espaços do Largo.

ID: 3598201

“Amentar das Almas”, costume do povo durante a Quaresma, “como penitência e
sufrágio das Almas”, cantos nocturnos entoados nos cruzamentos das ruas da
aldeia e junto às alminhas.
Fazia-se durante toda a Quaresma.
Sete paragens; sete semanas; sete Cânticos; sete apelos; sete orações; sete ais.
Neste costume é mais provável e constante a lembrança da conversão do
pecador, uma vez que a morte é certa.
O Ementar das Almas, cantando e rezando, fazia estremecer e causar forte
impressão e respeito aqueles que ouviam.
As pessoas eram escolhidas, o caso era muito sério e da maior responsabilidade.
Os homens de capote ou casaco, de golas levantadas, chapéu inclinado para os
olhos. As mulheres “agachadas” nos xailes pretos deitado pela cabeça, ao
começarem fazia-se o sinal da cruz, uma voz do grupo, dizia – rezemos um Padrenosso e uma Ave-maria, em louvor do Anjo da Guarda, para que vá em nossa
companhia.
Quem começasse não podia desistir, não se podia falar, nem olhar para trás
durante o percurso, desde a primeira, até á ultima paragem.
Colaboram nesta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde; Junta de
Freguesia de Mangualde; Fundação INATEL; Paróquia de Mangualde; Santa Casa
da Misericórdia de Mangualde e Ferraz e Alfredo, Lda. – Mangualde.
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CO-Driver Megane RS em Mangualde: Seja co-piloto com Matos
Chaves

O piloto Pedro Matos Chaves vai conduzir os participantes numa experiência
cheia de emoção e adrenalina. No próximo sábado, dia 16 de Abril, Mangualde
acolhe o CO-Driver Megane RS – uma experiência de Co-Driver para os clientes
Renault.

A iniciativa é uma organização da Civilização Activa (Promotora de Actividades
Culturais, Recreativas e Desportivas) em parceria com a agência Press-à-Porter e
conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta Freguesia de
Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.

ID: 3595536

Ao volante do desportivo Renault Megane RS 2.0 com 250 CV, o piloto Pedro
Matos Chaves vai conduzir os participantes numa experiência cheia de emoção e
adrenalina. O ex-piloto de Fórmula 1 vai efectuar várias passagens,
aproximadamente de 5 em 5 minutos, com os diversos convidados para o evento.

A iniciativa terá lugar na Estrada Nova que liga Outeiro de Espinho a Vila Nova
de Espinho, na extensão de 1.80 km. De forma a que a prova decorra sem
incidentes, a estrada estará encerrada ao trânsito entre as 13h00 e as 19h00.

CO-Driver Megane RS em Mangualde: Seja co-piloto com Matos Chaves
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Visitas constituem «um forte contributo educativo, social e económico».
Segunda visita da iniciativa “Ponto de Encontro” realizou-se no dia 7 de
Abril.
O Mercado Municipal de Mangualde acolheu mais uma visita interactiva
denominada “Ponto de Encontro”. Mais três turmas do 3º ano de escolaridade
tiveram a oportunidade de contactar com o Mercado e com os produtos que lá se
comercializam. «Com um forte contributo educativo, esta iniciativa constituiu
também um excelente contributo social e económico promovendo e dinamizando
um espaço de tradição como o Mercado Municipal», diz fonte da autarquia em
comunicado.
Esta iniciativa termina num convívio intergeracional, a realizar-se no dia 26 de
Maio, no Mercado Municipal de Mangualde. Este convívio contará com a presença
dos alunos envolvidos nas visitas, das Instituições Particulares de Solidariedade
Social que aderiram à iniciativa, dos alunos do Ensino Especial e de duas turmas
do Complexo Paroquial de Mangualde e da Obra Social Beatriz Pais, Raul Saraiva
que têm vindo a trabalhar esta temática.
É de referir que, estas visitas têm como objectivo «sensibilizar as crianças para a
importância de uma alimentação saudável e da valorização dos produtos da
Terra». De forma a concretizar esse objectivo, a nutricionista Mafalda Rodrigues e
os enfermeiros Fernando Júlio e Madalena Fátima alertaram para questões como
a alimentação saudável, a roda dos alimentos, as características dos alimentos
frescos, as regras de segurança alimentar e os benefícios na aquisição de
produtos frescos em detrimento dos produtos embalados.
A iniciativa teve início no passado dia 31 de Março e contou com a presença de
cerca de 90 crianças do 3º ano de escolaridade. A iniciativa decorre no âmbito do
projecto “InterAjuda” e resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde
e o Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na
Comunidade.
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Mangualde – Sessão de sensibilização ensinou idosos a prevenir
acidentes
Integrada no projecto “Envelhecer em Segurança” da Rede Social de
Mangualde
Primeira acção realizou-se ontem, dia 6 de Abril, no Centro de Dia do Complexo
Paroquial de Mangualde. Serão realizadas várias acções nas diversas freguesias
do concelho de Mangualde nos meses de Abril, Maio e Junho.
O Centro de Dia do Complexo Paroquial de Mangualde acolheu ontem, dia 6 de
Abril, a primeira sessão de sensibilização, dedicada ao tema “Prevenção de
Acidentes no Idoso”, levada a cabo pela Rede Social de Mangualde. A sessão,
onde foram abordados temas como os cuidados a ter na prevenção de quedas,
queimaduras e outros acidentes, constituiu um forte contributo para a promoção
do envelhecimento protegido.
É de salientar que, esta sessão integra-se num conjunto de sete sessões
dedicadas a esta temática que serão realizadas nas diversas freguesias do
concelho de Mangualde nos meses de Abril, Maio e Junho. A próxima acção
realiza-se no dia 12 de Abril, próxima terça-feira, no Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha. No dia 19 de Abril é a vez do Centro Paroquial da Cunha
Baixa acolher a iniciativa. Para o mês de Maio estão previstas mais três acções no
Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Social e Paroquial de Santiago
de Cassurrães e Centro de Dia de Chãs de Tavares, nos dias 10, 17 e 31 de Maio
respectivamente. A iniciativa termina no dia 7 de Junho com a acção de
sensibilização no Centro Paroquial de Alcafache.
As acções de sensibilização, com início marcado para as 14h00, são gratuitas
mas estão sujeitas a inscrição prévia. As inscrições podem ser efectuadas na
Rede Social de Mangualde ou através do número 232 619 880 ou do email
margarida.chaves@cmmangualde.pt .
A iniciativa integra-se no Projecto “Envelhecer em Segurança” e realiza-se no
âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de Intervenção “Promover Envelhecimento
Protegido” do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) definido para o triénio
2011- 2014. O conjunto de acções a decorrer resultam da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III –
Unidade de Cuidados na Comunidade. Devido à sua elevada importância social,
este projecto contou com a adesão de todas as Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Concelho, com valências de Apoio Domiciliário e/ou
Centro de Dia.
Recorda-se que as datas das próximas sessões, que acontecem sempre pelas
14h00, são as seguintes:
12 de Abril | Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha
19 de Abril | Centro Paroquial da Cunha Baixa
10 de Maio | Centro Social de Fornos de Maceira Dão
17 de Maio | Centro Social e Paroquial de Santiago de Cassurrães
31 de Maio | Centro de Dia de Chãs de Tavares
7 de Junho | Centro Paroquial de Alcafache
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Mangualde – PSA oferece carro de formação à ESFA
Veículo serve exclusivamente para base de formação
C.S.
A PSA Peugeot Citroen decidiu oferecer ao Agrupamento de Escolas de
Mangualde uma carrinha. O veículo não poderá circular na estrada e terá como
objectivo facilitar as aulas práticas de cursos técnicos relacionadas com mecânica
leccionados na Escola Secundária Felismina Alcântara.
Após a entrega da viatura, o Director do Agrupamento de Escolas de Mangualde,
Agnelo Figueiredo referiu estar «muito grato» à PSA por «nos dar esta
oportunidade».
«As escolas de Mangualde e nomeadamente a Secundária Felismina Alcântara
têm sempre na sua oferta formativa um curso virado para o automóvel, para a
mecânica automóvel, para a manutenção. E por isso nós temos que ter viaturas»,
lembrou Agnelo Figueiredo salientando que o veículo que tinham estava já em
«estado avançado de degradação» e não possuía a electrónica existente nos
novos veículos.
O agrupamento de Escolas e a empresa radicada em Mangualde têm ao longo
dos tempos desenvolvido vários protocolos de cooperação como a realização, no
próximo dia 5 de Maio, do espectáculo «querida matemática» onde são esperados
mais de 450 alunos num investimento superior a 2500€.
«A PSA assume-se cada vez mais como um parceiro institucional extremamente
insubstituível das Escolas de Mangualde», concluiu.
«Nós tínhamos um carro disponível que resultou do processo de formação
aquando da criação dos novos “Berlingo” e “Partner” na nossa fábrica», lembrou
Elísio Oliveira Director Financeiro da PSA Peugeot Citroen de Mangualde.
Para esse efeito o carro não pode ser comercializado nem pode andar na estrada
servindo apenas de base para formação. «Tem por isso um valor simbólico para
nós porque está no suporte da formação da introdução de um carro novo que
garante a longevidade da fábrica nos próximos anos», referiu concluindo que a
fábrica espera desta forma «contribuir para reforçar os meios que a escola tem a
disposição para formar os jovens no âmbito das tecnologias».
Também presente na cerimónia de entrega da viatura esteve o Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde. Joaquim Patrício salientou a importância deste
«trabalho em rede».
«Está aqui a prova que há empresas como a Citroen que olha para a educação
como nós entendemos que deve ser vista», referiu.
«Este veículo que aqui hoje é doado pela Citroen será uma mais-valia não só para
os alunos mas também para os formadores. (…) Hoje sentimos a Citroen PSA
como uma empresa que tem um papel preponderante e fundamental no nosso
concelho, no Distrito e mesmo a nível nacional», concluiu o Vice-Presidente.
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Atleta Cátia Almeida e Treinador João Amaral da Casa do Povo de Mangualde
integram comitiva. Atletas preparam-se para o Campeonato da Europa de CortaMato a realizar-se nos dias 8 e 9 de Abril na República Checa.
De 2 a 5 de Abril, Mangualde acolheu o estágio da Selecção Nacional de Atletismo
de Desporto Adaptado. O estágio decorreu no Circuito de Manutenção de Carlos
Ferreira e na pista do Estádio Municipal de Mangualde sob orientação de uma
equipa de técnicos em que se insere João Amaral, treinador de atletismo da Casa
do Povo de Mangualde. A iniciativa, que teve como objectivo preparar os atletas
para o Campeonato da Europa de Corta-Mato, contou com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde.
Cátia Almeida da Casa do Povo de Mangualde, Paulo Pinheiro do Maratona Clube
de Portugal, António Soares e António Rocha da Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe - CERCIFAF e Vítor Leno da
Associação Académica de Coimbra são os atletas que vão representar Portugal
no Campeonato da Europa de Corta-Mato de desporto adaptado. A prova realizase nos dias 8 e 9 de Abril em Jablonec na República Checa.
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Primeira acção realiza-se no dia 6 de Abril, pelas 14h00, no Complexo
Paroquial de Mangualde. Iniciativa integra-se no projecto “Envelhecer em
Segurança” da Rede Social de Mangualde e resulta da parceria entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Centros de Saúde
Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade. Inscrições gratuitas.
Com o objectivo de promover o envelhecimento protegido, a Rede Social de
Mangualde vai levar a cabo um conjunto de acções de sensibilização sob o tema
“Prevenção de Acidentes no Idoso”. A iniciativa integra-se no Projecto “Envelhecer
em Segurança” e realiza-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de
Intervenção “Promover Envelhecimento Protegido” do Plano de Desenvolvimento
Social (PDS) definido para o triénio 2011- 2014.
O conjunto de sete acções, que serão realizadas nas diversas freguesias do
concelho de Mangualde nos meses de Abril, Maio e Junho, resulta da parceria
entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Centros de Saúde
Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade.
A primeira acção realiza-se já no próximo dia 6 de Abril, no Complexo Paroquial
de Mangualde. No dia 12 de Abril é a vez do Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha acolher a iniciativa e no dia 19 de Abril, do Centro Paroquial
da Cunha Baixa. Para o mês de Maio estão previstas mais três acções no Centro
Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Social e Paroquial de Santiago de
Cassurrães e Centro de Dia de Chãs de Tavares, nos dias 10, 17 e 31 de Maio
respectivamente. A iniciativa termina no dia 7 de Junho com a acção de
sensibilização no Centro Paroquial de Alcafache.
As acções de sensibilização têm início marcado para as 14h00 e estão sujeitas a
inscrição prévia. As inscrições podem ser efectuadas na Rede Social de
Mangualde ou através do número 232 619 880 ou do email
margarida.chaves@cmmangualde.pt .
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60 motas e 55 jipes neste passeio Todo-o-Terreno
A 2ª edição do passeio Todo-o-Terreno “Trilhos de Mangualde” realizou-se no
passado Domingo, dia 3 de Abril, e contou com a presença de duas centenas de
participantes. 60 motas e 55 jipes percorreram os trilhos, descobrindo ou
redescobrindo belas paisagens.
Num ambiente cheio de animação, os participantes partiram do Largo da Câmara
Municipal de Mangualde em busca de um dia diferente. Depois de percorridos
alguns quilómetros, onde foi possível contemplar pinhais e vinhas, foi servida uma
piqueta regional. Os participantes estavam, agora, preparados para um momento
cheio de adrenalina e enveredaram na já conhecida “subida impossível”. Depois
do almoço, e de volta à cidade de Mangualde, estava montada no largo da feira
semanal uma pista de obstáculos onde os amantes desta modalidade tiveram a
oportunidade de mostrar um belo espectáculo.
A iniciativa, que decorreu sem nenhum incidente, foi organizada pelo Clube Rodas
no Trilho e contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde
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Autarquia de Mangualde promove concurso de fotografia
A Câmara Municipal de Mangualde vai promover um concurso dirigido a
fotógrafos amadores que visa fomentar a observação, a descoberta e a
revelação do património cultural da cidade e, ao mesmo tempo, desenvolver a
criatividade no âmbito da fotografia.
A iniciativa é promovida no âmbito das comemorações dos 25 anos de elevação
de Mangualde a cidade. Sob a temática “Cidade de Mangualde”, são admitidas a
concurso fotografias tiradas em qualquer lugar da cidade, relativas a edifícios,
monumentos, gentes, tradições ou modos de vida.

ID: 3590353

“Cada participante só poderá apresentar uma fotografia por tema. As fotografias
podem ser a preto e branco ou a cores e podem ser trabalhadas num programa de
edição de imagem, desde que o realismo da mesma não seja alterado”, explica
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Concurso de fotografia “Imagens com História, Mangualde 25
anos”
Com o objectivo de fomentar a observação, a descoberta e a revelação do
património cultural da cidade de Mangualde e de desenvolver a criatividade no
âmbito da fotografia, a Câmara Municipal de Mangualde lança o desafio, a todos
os fotógrafos amadores, de participarem no concurso de fotografia “Imagens com
História, Mangualde 25 anos”. A iniciativa insere-se no âmbito das comemorações
dos 25 anos de elevação de Mangualde a cidade.
Sob a temática “Cidade de Mangualde” são admitidas a concurso fotografias
tiradas em qualquer lugar da cidade de Mangualde e que se insiram num dos
temas: edifícios e monumentos, e gentes, tradições ou modos de vida. Cada
participante só poderá apresentar uma fotografia por tema. As fotografias podem
ser a preto ou a cores e podem ser trabalhadas num programa de edição de
imagem, desde que o realismo da mesma não seja alterado.
As inscrições para o concurso podem ser efectuadas já a partir do mês de Abril e
as fotografias deverão ser entregues de 6 a 9 de Junho na Portaria da Câmara
Municipal de Mangualde.

ID: 3590388

VENCEDORES E MOSTRA DOS TRABALHOS A CONCURSO
Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de Junho e a entrega de prémios aos
três primeiros classificados decorrerá no dia 4 de Julho, pelas 16h00, durante a
inauguração da exposição que estará patente de 4 a 31 de Julho no Átrio da
Câmara Municipal de Mangualde.
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Obras: Maioria das câmaras alegou urgência sem necessidade

TC chumba obras de 14,6 milhões
O Tribunal de Contas já recusou este ano visto a 13 projectos, no valor de 14,6
milhões de euros, apresentados por 11 câmaras municipais. Praticamente todos
os municípios alegaram urgência para o lançamento dos concursos e prazos muito
reduzidos para abertura de propostas.
Por: Raquel Oliveira
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Os juízes conselheiros analisaram a fundamentação autárquica e concluíram que
as câmaras não poderiam ter usado os procedimentos que adoptaram.
A maioria das autarquias viu chumbados os contratos apresentados por terem
recorrido a concursos públicos urgentes, sem reunirem todas as condições para
isso, e por darem prazos reduzidos para apresentação das propostas, que num
dos casos (Mangualde) foi de 24 horas.
A construção de uma ciclovia entre Lourinhã-Areal Sul, lançada pela Câmara da
Lourinhã, foi uma das obras chumbadas. Neste caso, a autarquia lançou um
concurso público urgente alegando que a via tinha ficado danificada pelas
intempéries e que provocava muitos acidentes de viação. Mas o TC concluiu que
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se estava perante um caso que não era de manifesta urgência, até porque é
"longo o prazo de execução [300 dias]".
A empreitada mais cara chumbada pelo TC foi apresentada pela Câmara do
Seixal e diz respeito à construção de uma escola EB1 de Santa Marta do Pinhal. A
obra, no valor de dois milhões de euros, foi entregue por ajuste directo à
construtora Lena. No entanto o TC considera que se justificava um concurso
público.
CHUMBO OBRIGA A REFORMULAÇÃO DE PROJECTOS

ID: 3588033

A recusa de visto do Tribunal de Contas inviabiliza os contratos tal como foram
apresentados. Mas as instituições, no caso as autarquias, podem sempre
reformulá-los e voltar a submetê-los ao TC, ou, em último caso, desistir do
projecto. O visto do Tribunal de Contas é essencial para que se efectivem os
pagamentos, mesmo com obras em curso. Foi o que aconteceu com a construção
de algumas auto-estradas, que obrigou a Estradas de Portugal a reformular os
contratos e voltar a submetê-los a visto.
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Pais em Rede, estiveram reunidos
No passado dia 02 de Abril de 2011, no Auditório da Biblioteca Municipal de
Mangualde, Dr. Alexandre Alves, foi lançado o primeiro elo do Núcleo de
Mangualde da Associação Pais em Rede que pretende “Construir um Mundo onde
os deficientes sejam olhados como pessoas e o papel das suas famílias
valorizado.”
A iniciativa contou com a presença da Presidente da Direcção, Luísa Beltrão, e
com a Vice-Presidente, Maria do Carmo Cotta, bem como com Filipe Pais em
representação do Município de Mangualde.
A Associação Pais em Rede é: “Um movimento cívico, de âmbito nacional,
constituído por uma rede de famílias e amigos de pessoas com deficiência,
organizado em núcleos distritais e locais, cujo objectivo é promover a inclusão das
pessoas com deficiência.”
O Núcleo de Mangualde tem para já os seguintes membros de Coordenação: Vítor
Monteiro, 965744086; Conceição Tavares, 964939837; José Miguel Marques,
966762816 e Isabel Marques, 962943651.
Em breve o Núcleo terá outros contactos e levará a cabo iniciativas de que dará a

ID: 3593818

devida publicidade
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Os Partidos, uma questão de Estado
08 Abril2011 | 11:41
Nicolau do Vale Pais
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"Governo prepara redução do IVA para o golfe: Sócrates foi sensível a argumentos
do sector.", in Negócios, 14 de Março de 2011.
A notícia é a mais "postada" de sempre nas redes sociais, de todas até hoje
publicadas neste Jornal, com 20.000 "posts" só na manhã desse dia. Na mais
efervescente das ditas redes sociais, o Facebook, choviam (e chovem, aliás)
protestos, indignações e repulsa. E ainda bem; antes isso do que paus, pedras e
cuspo, arremessados contra as janelas dos Ministérios. E porque a gestão da
exposição, o "marketing" e a especulação servem a prosápia dos eleitos, que
possam também estar à mão-de-semear dos eleitores. Sucede que este acerto de
contas mediático em nada contribui para a real consciência das soluções, apenas
para o ensurdecedor ruído dos problemas, deixando-nos à mercê da próxima
vaga, como o mexilhão. Na realidade, e considerando que os nossos impostos há
muito que pagam os programas de desgoverno destas criaturas das Jotas, a
grande obscenidade e insulto estão na "sensibilidade" de José Sócrates aos
"argumentos" do sector. Durante a BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), o primeiroministro ouviu a rapaziada da gravata e marimbou-se para os "mangas de alpaca",
escondendo-se no último refúgio para governantes incompetentes de países com
sol: o turismo, a "animação", o lazer.
Nas suas últimas edições, o "The Economist" tem trazido à baila um tema
estruturante da maior relevância: o custo/benefício dos eventos e do turismo no
desenvolvimento económico, usando como matéria de facto os Jogos Olímpicos
de Londres de 2012. Esta publicação tem vindo gradualmente a provar o quão
mistificados estão os supostos benefícios dos eventos e da animação, bem como
a dúbia eficácia da introdução do Turismo como medida programática de governo.
E porque é preciso não temer a propaganda com que autarquias e governos nos
têm condenado à sazonalidade "para inglês ver", o "The Economist" publica
números indesmentíveis, extrapoláveis para o nosso caso e as obscenas
quantidades de dinheiro que se gastam na efemeridade da animação, do turismo e
do lazer. O Algarve, onde desatámos a construir os tais campos de golfe, depois
de "desbaratinarmos" o que o feliz destino nos deu de borla, é hoje capital
nacional da animação e também uma das zonas onde a precariedade e o
subdesenvolvimento mais inexpugnáveis se tornam, e, ironicamente, um destino
em clara perca de competitividade a nível europeu. A nível local, Lisboa e Porto
derreteram fundos, criaram empresas para o propósito específico da animação,
encheram as mais nobres zonas da urbe para a promoção de irrelevâncias como o
desporto automóvel, entre outros caprichos ruidosos e, no entanto, nunca a
qualidade de vida dos seus munícipes esteve tão arredada da acção política.
Recentemente, a Câmara de Mangualde, na Beira-Alta, anunciou um exemplo
paradigmático da fantasia da alavancagem da iniciativa privada com investimento
público: gastará um milhão de euros na construção de uma praia artificial, um
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monumento ao desvario do poder local, sempre pronto a substituir a imaginação
pelo ímpeto, "mostrando serviço".
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Um conjunto de escolhas baseadas em critérios de popularidade e mediatismo,
praias a 150 quilómetros do mar, ou circuitos urbanos em artérias cruciais de uma
cidade, só podem conduzir à insustentabilidade ou, na melhor das hipóteses, à
inconsequência; a política está tomada de assalto pela insensibilidade e a
incompetência mais primitivas, e não há aqui rede social que nos valha para
defender o interesse colectivo destas manobras de "diversão" - mais cedo ou mais
tarde, teremos de enfrentar o problema dos Partidos como uma questão de
Estado; Portugal precisa de um programa político.
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A Igreja e a República
Incidências da “Lei da Separação”, de 20.04.1911, no Distrito de Viseu
(Com base nas respostas ao Inquérito dirigido aos Presidentes de Câmara e aos
Administradores dos Concelhos pelo Presidente da Comissão Central de
Execução da Lei da Separação, por ofício de 26 de Fevereiro de 1914)

Ex.ma Senhora Presidente da nossa Ilustre Academia,
Senhores Académicos,
Minhas senhoras e meus senhores,
De hoje a duas semanas, vai celebrar-se o primeiro centenário da publicação da
famosa “Lei de Separação” no Diário do Governo, redigida pelo então ministro da
Justiça, Dr. Afonso Costa.
No passado dia 26 de Fevereiro, completaram-se 97 anos depois do preocupado
inquérito enviado de Lisboa para todas as autarquias do país pelo Presidente da
Comissão Central de Execução da mesma lei, para saber do modo como diploma
fora recebido pelas populações locais.
Tais efemérides, que marcaram uma viragem histórica nas relações do Estado
com a Igreja, difíceis e dolorosas como um parto mas benéficas e proveitosas
como uma dádiva, sugeriram-me a ideia de trazer até esta academia, nesta
precisa data, uma despretensiosa reflexão sobre tais factos.
Bem hajam pela vossa presença, que muito me honra.

Senhora Presidente,
ID: 3584100

Senhores Académicos,
Minhas senhoras e meus senhores,
Goste-se ou não se goste do novo regime político instaurado entre nós em 5 de
Outubro de 1910, a verdade é que ele veio substituir uma monarquia
constitucional cheia de contradições e desencantos, que sempre se mostrou
incapaz de implantar em Portugal as utopias sonhadas na Revolução Francesa e
de substituir com beleza e êxito o Antigo Regime, e veio abrir caminhos novos
para o futuro do país.
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Na verdade, instaurado o regime liberal que pretendia livrar o país das peias do
Absolutismo e da tutela da Religião, depressa se sentira a necessidade urgente de
caminhar para a sua própria “regeneração”.
As aspirações iniciais e latentes do ideal republicano começaram por ser, por isso
mesmo, uma oposição radical ao “cartismo”, no que ele significava de
aproveitamento do liberalismo inicial em favor da burguesia e dos barões, com
prejuízo da liberdade, da igualdade e da fraternidade proclamadas como virtudes
nobres duma nova ordem do mundo que tardava a aparecer.
Efectivamente, em meados do século XIX, Henriques Nogueira, um dos ideólogos
mais precoces da República, escrevia o seguinte:
…“quisera que, num país como o nosso, emancipado por cruentos esforços da
tutela humilhante, egoísta e sanguinária da monarquia absoluta, cansado do
regímen espoliador, traiçoeiro e faccioso da monarquia constitucional, necessitado
de restaurar as forças perdidas em lutas estéreis e de cicatrizar feridas que ainda
gotejam, ávido, enfim, de gozar as doçuras da liberdade por que tanto há
sofrido,(quisera que) o governo do Estado fosse feito pelo povo e para o povo, sob
a forma nobre, filosófica e prestigiosa de REPÚBLICA”.1
A instauração de um regime verdadeiramente democrático – um governo do povo
em favor do povo – implicava entretanto, na cabeça das gerações mais jovens, o
derrube da monarquia.
Basílio Teles, um dos ideólogos da República, em resposta à pergunta sobre o
programa do partido republicano que então se ia delineando, assim deixava
escrito: “A Monarquia, em Portugal, tem sido isto: a incompetência, o impudor, a
opressão. E concluía: “não há senão um acto de caridade a contrapor: a
demolição sumária do regime”. 2
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Um dado novo temos porém de considerar atentamente para o estudo que nos
propomos: a associação quase genética da República à maçonaria portuguesa, e
também ao anticlericalismo quase mórbido que se lhe foi anexando aos poucos,
como irmão gémeo ou mesmo siamês.
As Conferências do Casino Lisbonense são a maior prova do que acabamos de
dizer. Todos os intervenientes, com Teófilo Braga à cabeça, atacavam
violentamente a religião e a sua influência na sociedade portuguesa do tempo.
O discurso inaugural das Conferências, proferido por Antero de Quental, em 27 de
Maio de 1871, apresentando-se como uma dissertação sobre as causas da
decadência dos povos peninsulares, outra coisa não foi senão um ataque cerrado
à Igreja Católica.
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Na mente dos defensores de uma nova ordem, e nas suas actividades de
propaganda, a Igreja Católica aparecia estreitamente aliada ao Cartismo
desacreditado e à Carta Constitucional que se pretendia anular e substituir. Tal
como antes os liberais tinham confundido a Religião com o Absolutismo,
confundiam agora os republicanos os interesses da Igreja com os da Monarquia: a
“aliança entre o trono e o altar” era vista como algo a denunciar e a abater. Nas
vésperas e nos dias da revolução, ser republicano era, antes de mais, ser contra a
Monarquia e contra a Igreja (particularmente contra os Jesuítas), já que a ideia da
República aparecia aos olhos dos seus defensores com a aura de um certo
messianismo vago e mal definido, mas suficiente para se acreditar que bastava a
sua proclamação para libertar o país de todas as injustiças e salvá-lo de todos os
males de que sofria. O movimento republicano apercebeu-se de que só seria
possível aniquilar o regime da Carta minando a influência da Igreja na vida pública
portuguesa, mormente nas estruturas ligadas à beneficência e ao ensino. Esta a
razão porque, desde o seu início, se reivindicou a separação da Igreja e do
Estado, o que veio a concretizar-se através da Lei da Separação, a que dedico
este meu despretensioso estudo. 3

A Lei da Separação
Com as múltiplas, acintosas e apressadas medidas tomadas contra a Igreja logo
no seu primeiro trimestre de existência, o governo provisório deu início à
laicização da vida pública, criando pelo país um ambiente de algum terror, que se
prolongou pelo menos até 1913.
O maior ataque à Igreja e às suas instituições chegou porém em 20 de Abril de
1911, com a célebre Lei da Separação do Estado das Igrejas, redigida por
Afonso Costa e publicada no Diário do Governo nº 92, do dia seguinte.
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A lei, nos seus 196 artigos, começando por garantir a liberdade de consciência a
todos os cidadãos residentes (artº 1º) declarava em seguida que a Religião
Católica deixava de ser religião do Estado (artº 2º), e condicionava o culto religioso
e mormente as manifestações externas do mesmo culto a locais e a horas
determinadas, na dependência das autoridades civis de cada localidade. (artºs 43
-60)
Na prática, a hierarquia eclesiástica deixava de ser reconhecida e respeitada,
substituindo-se ao poder eclesiástico o poder civil, e tomando este último o
controle quase absoluto da vida e da organização da Igreja.
Na linha do que já tinha ocorrido nos tempos do liberalismo, especialmente em
1834 com a extinção das Ordens Religiosas, a Igreja viu-se privada por esta lei de
personalidade jurídica e foi expropriada da maior parte dos seus bens incluindo os
seminários, os lugares de culto, e ainda as residências e os passais paroquiais,
estruturas que tinham sido construídas exclusivamente com as esmolas do fiéis e
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sem qualquer contributo do Estado, cabendo às comissões concelhias fazer o
arrolamento e a inventariação desses bens. 4
Em simultâneo, e para além de outras medidas ofensivas à Igreja e à liberdade
religiosa, instituíam-se as chamadas “cultuais” – corporações e organismos
laicos encarregados de gerir os bens das igrejas e o exercício do culto, estando
expressamente excluídos de fazer parte delas os sacerdotes, e, para substituir as
côngruas paroquiais que ficaram abolidas, estabelecia-se um sistema de
“pensões” a pagar pelo Estado “aos ministros da Religião Católica” que as
requeressem.5
Para levar a lei à prática, criou-se a chamada “Comissão Central de Execução da
Lei de Separação”, dependente do Ministério da Justiça.
Tratava-se, ao fim e ao cabo, de manietar a Igreja, de subjugar os seus ministros,
de a fazer morrer à míngua.
Comentando o facto, assim dizia um bispo de Lamego em 1956: “Acalentando
talvez a esperança de privar a diocese de pastores, os revolucionários de 1910
atiraram um golpe certeiro à cabeça da Igreja: ao Bispo e ao Seminário. Se assim
fosse, o golpe seria mortal!”6
Num protesto comum do episcopado, publicado em 6 de Maio desse mesmo ano,
diziam os bispos:
“…não é separação, não é divórcio, é prepotência. Não é neutralidade, é o
propósito ostensivo e inegável, não só de fiscalizar (que a fiscalização seria de
admitir, nos limites razoáveis e dentro do direito comum), mas de escravizar”. 7
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Em 24 do mesmo mês, era o Papa Pio X a denunciar o teor da famosa Lei. Na sua
Encíclica “Jandudum in Lusitânia”, reiterava a doutrina da Igreja sobre as relações
da Igreja com o Estado e expressava o seu apoio inequívoco aos bispos
portugueses.
Conhecido o apoio do Papa, a reacção oficial de cada um dos bispos não se fez
esperar. Em circulares enviadas aos seus diocesanos, um após outro, os bispos
condenaram as associações chamadas “cultuais” e proibiram os párocos de
aceitarem as referidas “pensões”, pelo significado que tal aceitação implicava de
reconhecimento implícito da expropriação dos passais. Tal resposta de cada um
dos bispos trouxe como consequência a sua expulsão das respectivas dioceses
por decreto da presidência de República sob proposta do então Ministro da
Justiça, Afonso Costa, o desterro forçado para fora dos seus distritos pelo período
de dois anos, com saída no prazo de cinco dias, e a expulsão de mais de uma
centena de padres que também ousaram resistir, para fora dos seus concelhos.
Os documentos da época - circulares dos bispos e ofícios governamentais - dãonos conta de um ambiente de “cortar à faca”.
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Respondendo ao administrador do concelho que o intimara a sair da diocese, por
ofício de 14 de Fevereiro de 1912, dando cumprimento a um decreto publicado no
Diário do Governo no dia anterior, o bispo de Lamego assim dizia: “Expulsa-se um
cidadão da sua casa, desterra-se, violenta-se um bispo a separar-se e a
abandonar a sua diocese, sem que se lhe aponte o crime ou o delito que cometeu,
a lei que porventura infringiu?”8
As coisas ocorreram de tal forma que, em Maio de 1912, não havia um único bispo
a residir na sua diocese e a administrá-la directamente.
No seu “Apêllo aos Cathólicos Portugueses”, conhecido também por “Apelo de
Santarém”, escrito em 1913, os bispos comentavam assim a situação da Igreja:
“Querem encerrar a nossa vida religiosa (se tanto…) no recinto dos templos;
querem despojar-nos de todas as liberdades, arrancar-nos todos os direitos,
anular-nos toda a influência externa, privar-nos de toda a acção social. Expulsam
o clero da escola; escorraçam-nos das funções públicas; proíbem-lhe toda a
interferência na administração das coisas do Estado, e até na direcção e gerência
das coisas do culto religioso Pretendem reduzir-nos à condição de ilotas, de
párias, de estrangeiros em nossa terra…”9

O Inquérito Geral de 1914
A Lei, ao contrário do que os seus autores esperavam e supunham, não foi
benéfica para o regime. Pelo contrário, pela reacção que provocou, ela veio
fomentar a divisão entre os seus fautores mais ilustres, propiciar a sua fragilidade
interna e preparar o divórcio fatal entre o povo e o regime.
Não faltaram por isso facções republicanas a querer amenizar a Lei e até a
substituí-la.
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O próprio José Relvas, nas suas memórias políticas, via mais tarde “a separação,
tal como foi redigida, e na forma como foi executada, uma das fortes causas do
divórcio de uma grande parte da opinião pública em Portugal em relação à
República”. 10
Três anos decorridos depois da promulgação da Lei, conhecedora do desconforto
geral da igreja portuguesa no tocante às medidas que limitavam a liberdade
religiosa, magoavam os sentimentos mais profundos do povo e beliscavam
gravemente as suas tradições mais sagradas, e talvez na intenção de por cobro a
alguns do seus exageros e de tentar acalmar os ânimos exaltados contra o
regime, a Comissão Central da Execução da Lei quis saber o pulsar geral do país
sobre o assunto. A avaliar por certas perguntas, poderá mesmo imaginar-se uma
abertura do governo de então para alterar na lei os pontos mais chocantes para a
Igreja Católica ou mais prejudiciais ao bom relacionamento do povo com a política
e o governo.
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Para o efeito, elaborou um meticuloso questionário de 13 perguntas e, através do
ofício nº 268, de 26 de Fevereiro de 1914, enviou-as aos Administradores dos
Concelhos e aos Presidentes das Câmaras ou das Comissões Administrativas das
mesmas, solicitando-lhes uma resposta urgente e o mais possível fidedigna.
Do questionário, constavam essencialmente seis questões fundamentais: 1ª- Se
tinha havido nas freguesias e nos concelhos conflitos ou movimentos de
contestação motivados pela Lei da Separação e quem tinha estado na sua origem;
2ª – Se tinham sido expulsos alguns padres do concelho por motivos relacionados
com a dita Lei; 3ª – Quantos padres do concelho tinham aceite a pensão do
Estado e se eram tolerados ou perseguidos por isso; 4ª- Se o povo continuava a
sentir e a manifestar necessidade do culto religioso, se havia ou não fanatismo
religioso e se a frequência dos templos aumentara ou diminuíra depois da
proclamação da República; 5ª –Se a República estaria a ser prejudicada se a Lei
permanecesse como estava, nomeadamente proibindo ou dificultando o culto
externo; 6ª – Qual a opinião e o parecer geral de cada um dos inquiridos
relativamente ao assunto em causa.
Não sendo possível, num trabalho deste âmbito, debruçar-nos sobre as respostas
dos Administradores e das Câmaras de todo o país, limitar-me-ei aos concelhos
do distrito de Viseu, a que pertenço.
Para o efeito, vali-me das respostas manuscritas de todos os autarcas do distrito
desse tempo, enviadas à referida Comissão Central de Execução da Lei pelo
Governador Civil de Viseu, respostas que se encontram inéditas no Arquivo
Contemporâneo do Ministério das Finanças.
No distrito, existiam ao tempo 24 concelhos distribuídos por duas dioceses: A
diocese de Viseu, com 176 igrejas e a de Lamego com 237. 11

ID: 3584100

As respostas dos Presidentes das Comissões Executivas da Câmara e as dos
Administradores dos Concelhos, de modo geral, são coincidentes. Parece até que
terão trocado impressões sobre o assunto, para não haver notáveis divergências.
A diferença está apenas no modo como cada um encara a questão, de acordo
com as convicções políticas e os sentimentos religiosos de cada um, que ficam
bem claros e expressos em muitas das questões, sobretudo nas de resposta mais
aberta.
Em relação à primeira questão, sobre possíveis movimentos ou motins de
reacção às disposições da Lei, apenas oito situações são descritas e
explicadas, apontando-se quase sempre como seus instigadores os “párocos”, os
seus “agentes” ou as “beatas”.
Casos mais interessantes: Em Vale de Remígio –Mortágua, “como protesto pela
saída do Archivo Parochial” ; em Pala, no mesmo concelho, “por causa da entrega
das chaves da Egreja quando a Junta as exigiu, dias depois de haver saído o
respectivo parocho”; nas Antas, concelho de Penalva do Castelo, porque, na
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sequência da Lei da Separação, alguém partira as cruzes do cemitério. O pároco
comentara o caso numa homilia, dizendo que era um serviço mal feito e
chamando ateus aos autores da má acção.. O administrador intimara-o por isso
para vir responder ao seu gabinete pelo seu comentário. Perante tal intimação, o
povo amotinara-se e viera espontaneamente defendê-lo, exigindo que ele fosse
livre para a sua freguesia; em Penela da Beira, concelho de Penedono, o pároco
foi incomodado por se ter manifestado em público contra as disposições da Lei da
Separação e do Registo Civil. Quando se apercebeu de que as autoridades o
tinham levado preso, o povo amotinou-se, tocou os sinos a rebate e correu à vila
exigindo a sua libertação; numa freguesia de S. Pedro do Sul, quando as
autoridades fizeram o arrolamento dos bens da igreja e também quando, à
passagem de uma procissão, dois indivíduos se mantiveram com a cabeça
coberta, desrespeitando e ofendendo a crença dos demais; em Tarouca, por ser
costume celebrar Missas antes do nascer do sol no dia 1 de Novembro e, com
base na Lei da Separação, uma minoria se ter manifestado contra a celebração
dessas Missas; finalmente, na cidade de Viseu, relatando o momento da saída do
bispo para o desterro, o presidente da Comissão Executiva da Câmara assim
refere: “Acorreram à cidade inúmeros grupos de pessoas principalmente mulheres
capitaneadas por padres de muitas freguesias, deste e de outros concelhos…Um
padre deitou discurso ao ar livre no Largo da Sé, onde se tinha reunido toda a
multidão, para dali irem em sua manifestação para Fontêlo, então a residência do
bispo. Houve vivas ao bispo e à santa religião mas, a certa altura, principalmente
ao aparecimento de uma força, tudo debandou.”12
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Relativamente à segunda questão – a expulsão de ministros ou pastores da
Igreja - as respostas ao questionário dão-nos conta de terem sido expulsos
pelas autoridades de então os bispos de Lamego e de Viseu e 32 padres do
distrito. A expulsão do bispo de Lamego é explicada pelo presidente e pelo
administrador, do modo seguinte e sem qualquer comentário: “o motivo consta do
decreto de 12 de Fevereiro de 1912, publicado no Diário do Governo de 13 do
mesmo mês e ano”. Os inquiridos de Viseu dizem apenas: “foram expulsos cinco
padres e o bispo, por não acatarem a Lei da Separação”.
Em relação aos padres expulsos, constam das respostas ao questionário: 18 só
em Tondela, por terem lido a “célebre Pastoral do Bispo de Viseu por ele
publicada sem o beneplácito, e por terem protestado na imprensa contra o castigo
que ao referido bispo fora infligido”; 1 em Tabuaço, diocese de Lamego, por
inobservância da lei do Registo Civil, inobservância que o administrador esclarece,
dizendo que foi por “fazer um enterramento sem estar lavrado o Registo de Óbito”;
3 em Mortágua, por terem desobedecido à Lei da Separação; 5 em Viseu por
terem feito propaganda contra a República e as suas leis; 13 5 em Santa Comba
Dão, por terem lido à Missa Conventual a “Pastoral Colectiva”: dois deles foram
posteriormente condenados pelo mesmo delito em processo correccional; e três
que os tinham vindo substituir em cumprimento da pena do desterro que lhes fora
também aplicada, por terem lido à Missa Conventual uma excomunhão emanada
do bispo contra um clérigo que se casara.
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No que diz respeito à terceira questão – sobre a aceitação da pensão que o
Estado oferecera aos sacerdotes que a requeressem, em substituição de outras
fontes de subsistência que lhes retirara - côngruas e passais - conclui-se das
respostas ao questionário que, no distrito de Viseu, apenas a requereram e
receberam 34. Vinte e cinco na diocese de Lamego: 1 em Armamar, 1 em Cinfães,
2 em Castro Daire, 3 em Lamego, 3 em Moimenta da Beira, 3 na Pesqueira, 1 em
Resende, 2 em Sernancelhe, 4 em Tabuaço, 4 em Tarouca, e 1 em Vila Nova de
Paiva. Na diocese de Viseu, apenas 9: 3 em Tondela, 2 em Viseu, 1 no Sátão, 1
em Nelas, 1 em Santa Comba Dão e 1 em S. Pedro do Sul. Existindo ao tempo no
distrito à volta de 580 padres, 14os pensionistas resumiram-se a pouco mais de
5,5%. Uma minoria quase insignificante. Assim sendo, e aparecendo a sua atitude
como uma desobediência ao seu bispo e uma traição aos seus colegas, 8 deles
terão sido de algum modo afrontados ou perseguidos pelos colegas ou pela
diocese. Tal perseguição consistiu na maior parte dos casos numa certa
marginalização desses sacerdotes pelos seus colegas, recusando-se a trocar
serviços pastorais com eles.
O caso de perseguição mais gritante terá acontecido em Tondela. O administrador
do concelho refere o seguinte: “Têm sido ferozmente perseguidos pelos não
pensionistas. Alegam estes que, desde que eles aceitaram a pensão, ficaram “ipso
facto” excomungados e interditas as respectivas igrejas. Não cooperam com eles
em qualquer acto de culto; concorrem para que os fiéis lhes não dêem Missas,
retirando-os de assistir a actos por eles praticados, criando-lhes assim um
ambiente hostil e prejudicial; em jornais afeiçoados são apontados ao público
como indignos de continuar na sua missão etc. etc.”15
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Dentro do mesmo assunto, não posso deixar de evidenciar o caso insólito que, de
acordo com o administrador de S. Pedro do Sul, ali terá acontecido. Diz o senhor:
“Neste concelho, nenhum padre aceitou a pensão. Há pouco, veio viver para aqui
um pensionista do vizinho concelho de Castro Daire. Um Domingo, antes de
principiar a Missa, uma rapariga disse qualquer coisa contra a validade da Missa
do pensionista. Contestada por outras mulheres, tudo acabou por serenar. A
rapariga foi depois processada mas aproveitou com a última amnistia, segundo me
informaram.”16
À pergunta sobre a necessidade que o povo sentiria ou não do culto religioso
e quais as suas motivações, das 48 respostas, só 4 diziam que não (os
representantes de Carregal do Sal e de Santa Comba Dão), e outro que só os
adultos (o administrador do concelho de Cinfães). Todos os demais afirmavam
que sim, que o povo continuava a sentir necessidade do culto. Explicando as
razões ou motivações de tal necessidade, a grande maioria fala de simples rotina
e tradição, um ou outro de crença e fé, e um aponta como explicação a ignorância
do povo.
Entre todos, pela curiosidade das suas respostas, vou citar apenas três: O
presidente de Penalva do Castelo escreveu: “O povo dá evidentemente a
conhecer o seu amor à Religião Christã (Cathólica) espontaneamente; podendo
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mesmo dizer-se que é mais religioso do que os próprios padres que, com algumas
excepções, encaram a Religião como um modo de vida. Isto, devido à má escolha
dos neolevitas.”17
O administrador de S. Pedro do Sul respondeu: “A necessidade do culto religioso
sente-se e manifesta-se, respeitando os párocos, presenteando-os, continuando
com as suas festas predilectas, Confissões, Comunhões, etc. A maioria é levada
por tradição, não conseguindo justificá-la ou baseá-la em razões de qualquer
ordem, pela sua grande ignorância. Alguns é por crença viva, bem sentida e
raciocinada. Poucos, por snobismo e como manifestação contra a República. “18
O administrador de Cinfães opinou: “Só os adultos, que são essencialmente
ignorantes e que estão fanatizados, sentem necessidade do culto religioso por
tradição. De resto, uma pequena porção que o exibe, só o necessita por má fé e
gozo.”19
À pergunta sobre o aumento ou a diminuição da concorrência aos templos
depois da implementação da República, 31 respostas afirmaram que era a
mesma, 11 que tinha diminuído e 6 que tinha aumentado e havia mais fervor
religioso. O presidente da Câmara do meu concelho de Resende acrescentou:
“aumentou como não há memória. Assim lavram os católicos o seu protesto”.20
Em alguns casos, há profunda divergência entre o presidente e o administrador do
concelho nas suas avaliações, o que se explicará pela simpatia ou antipatia
pessoal de cada um em relação à Religião ou também pelo desejo de agradar às
autoridades centrais da República.
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Relativamente à questão de a República ser ou não prejudicada se a lei
ficasse como estava e não se lhe fossem introduzidas alterações, 29
responderam que não, 18 que sim e 1 disse que tinha muitas dúvidas. Um ou
outro dos que defendiam a Lei como ela estava, eram bastante irredutíveis
dizendo: “facilitando-se o culto externo sofreria imenso a ordem pública”; 21 ” tudo
está bem assim desde que o elemento clerical reconheça nas autoridades
administrativas a energia precisa para reprimir severamente todos os seus
manejos e teorias antipatrióticas;”22 “facilitar mais o culto externo era dar
demasiadas liberdades aos católicos que delas abusarão desrespeitando as
crenças dos outros…”23
Dos que achavam que a República seria prejudicada se nada se alterasse na Lei,
alguns manifestavam uma enorme convicção na sua resposta, dizendo:
“evidentemente”; 24 “a intransigência demagógica tem sido a maior calamidade
para a República”; 25 “estou convencido que a Lei da Separação é uma das
causas principais da vida atribulada que a República tem vivido”.26
Entretanto, um dos que não achavam que a Lei prejudicava a República, alvitrava
e sugeria porém que o artigo 43 da Lei devia ser modificado no sentido de se
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permitir a prática do culto antes do nascer do sol, e o artigo 55 no sentido de os
consentimentos nele referidos serem dados por períodos de meses. 27
Finalmente, e em relação à última pergunta do questionário – um pedido de
opinião ou parecer pessoal sobe o assunto – houve quem nada dissesse
mostrando bem o desinteresse que o assunto lhe merecia e houve também quem
aproveitasse o ensejo para manifestar a sua posição empenhada relativamente ao
assunto em causa. Dos 48 inquiridos, responderam ao quesito 23.
As respostas destes últimos são muito díspares e por vezes antagónicas, até
dentro do mesmo concelho. Quinze manifestaram-se a favor de alterações na Lei;
cinco achavam que se devia manter tal como estava; e três pretendiam que a lei
fosse alterada no sentido de a tornar mais radical.
A favor da sua modificação para melhor, pronunciaram-se os representantes dos
concelhos de Castro Daire, Mangualde, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo,
Penedono, Resende, S. João da Pesqueira, S. Pedro do Sul, Tondela, Vila Nova
de Paiva, e os presidente da Câmara de Viseu e de Vouzela. A favor da sua
manutenção em toda a linha, os presidentes de Mortágua e de Sernancelhe, e os
administradores dos concelhos de Sinfães, de Viseu e de Tondela. Pediram a
radicalização da lei os representantes de Carregal do Sal e de Tarouca.
Na impossibilidade de registar todas as respostas, limitar-me-ei a citar
textualmente uma meia dúzia que achei mais curiosas.
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Em primeiro lugar, os que defendiam a sua manutenção.
Os representantes da Câmara de Mortágua, disseram: “Que a Lei da Separação
das Igrejas obedece a um critério imparcial, racional, isento de preconceitos, de
velhas e retrógradas theorias28. Para quem, como nós, vive neste meio, em
contacto permanente com o povo, não é desconhecida a indiferença com que se
recebeu a lei e que, se alguns factos de mínima relutância se deram, tiveram por
móbil o egoísmo dos que se julgam prejudicados nos seus interesses e regalias
pelos seus fanatizados agentes e por um ou outro acanhado espírito partidário.
Parece-nos que qualquer reforma ou emenda que a transigência agora introduza
na lei, não será duradoira porque outras se lhe seguirão em sentido muito radical,
tendo por base a razão e não a fé, em harmonia com a igualdade profissional e o
progressivo espírito social.”
O administrador do concelho de Cinfães recomendava: laconicamente: “Que se
cumpra integral e urgentemente a lei da Separação para pôr fim à monstruosa
acção jesuítica.”29
O administrador do concelho de Viseu, afirmava convicto: “O povo, na sua grande
maioria, aceita bem a Lei da Separação, por ter contribuído para poder ter no
serviço religioso padres que considera dignos de tal mister, afastando os
fanáticos, intransigentes e gananciosos. Se não fora a propaganda dos padres
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reaccionários e reaccionários leigos que, para arranjarem adeptos políticos nos
incultos, de má fé e tendenciosamente atacam a Lei, atribuindo-lhe intenções e
disposições que não tem, para tentarem ferir a República e manterem o seu
predomínio, seria bem aceite por todos os cathólicos”. 30
De seguida, o testemunho de alguns dos que defendiam alterações na Lei.
O presidente da Comissão Executiva da Câmara de Mangualde escreveu: “A lei
deve ser modificada, de forma a permitir-se o culto interno e externo e fazer-se
respeitar dentro e fora dos templos as crenças de cada um; e de maneira a serem
sempre punidos severamente os ministros da religião que desta se servirem para
fins políticos ou outros que não sejam meramente religiosos”.31
O presidente da Comissão Executiva da Câmara de Resende, opinou: “Neste
concelho, nestes primeiros anos, foi-se aplicando a lei em tudo o que não pudesse
levantar o protesto popular nem escravizar a consciência dos crentes. Na revisão
da lei, devia-se atender às constantes e conhecidas reclamações do povo
português, se querem que um dia ele sirva a República.”32
Mais explícito do que todos, o Presidente da Comissão Executiva da Câmara de
Tondela, assim escreveu: “A opinião geral do concelho é a de que a lei da
Separação deve modificar-se no sentido de permitir o culto externo; de se dar
mais liberdade ao culto interno; de permitir o uso de hábitos talares; de permitir
que os fiéis contribuam de qualquer forma para a sustentação do culto e do
pároco; de entregar aos católicos os seus templos sem intervenção da junta da
Paróchia; de modificar as restrições na aplicação dos fundos das Irmandades; e
de evitar a interferência do poder civil na hierarquia eclesiástica, ficando em tudo a
prevalecer a supremacia e a inspecção do poder civil, de forma a evitar abusos.”33
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Por último, as duas propostas de radicalização da Lei.
O administrador do concelho de Carregal do Sal, disse o seguinte: “A lei da
Separação é o mais sólido fundamento desta República que, para ser respeitada e
altiva no seio da civilização moderna, precisa tanto ou mais da libertação da
consciência portuguesa, sempre subjugada até ao 5 de Outubro pelo clericalismo
e pelo jesuitismo, como de progresso económico e de emancipação financeira da
nação. Não tem essa lei hoje por inimigos senão aqueles que ilegitimamente
auferiam, explorando o povo em nome da religião cathólica. Ao grande diploma,
uma alteração única, e essa fundamental, há a fazer: o artigo 53º deve ser
modificado no sentido de se proibir expressamente o ensino de qualquer doutrina
religiosa a todas as crianças menores de quinze anos, a não ser no seio da
família.”34
Por seu lado, o administrador do concelho de Tarouca sugeria: “A meu ver, a mais
importante modificação a fazer â lei da Separação, com o que muito terá a lucrar a
República, é retirar a todos os ministros de qualquer Religião os direitos
políticos.”35
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Guardei intencionalmente para o fim desta série de testemunhos os dois que
achei, de longe, os mais curiosos de todos.
O presidente da Comissão Executiva de Penalva do Castelo, José Joaquim C.
Lopes de Araújo, disse: “Oferece-me dizer, com toda a sinceridade, que o povo
deste concelho, tanto o instruído como o analfabeto, na sua quase totalidade,
veria com bons olhos que à Igreja se desse absoluta liberdade na sua esfera de
acção especial (realizando-se o pensamento da Igreja livre no Estado livre) o que
muito bem condiz com a verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade que é o
lema verdadeiro das democracias. Quem pensar agir de outra forma será tudo
menos republicano; ou então excluam-se do dicionário português aquelas três
palavras”. 36
Muito mais interessante ainda a resposta do administrador do concelho de S.
Pedro do Sul: “Afigura-se-me errado o caminho seguido na questão religiosa. No
que em resumo vou dizer, tenho incontestável autoridade pois, com 40 anos, há
mais de 20 me abstenho de qualquer prática religiosa e tendo duas filhas, de 16 e
18 anos, nenhuma delas vai à Missa, se confessa ou comunga, o que neste meio
constitui uma grave pedra de escândalo, porque ninguém mais tem a coragem de
o praticar.
Que pretendem com esta Lei? Evidentemente acabar com a religião cathólica no
mais breve prazo. Não discuto a oportunidade, a liberdade, a necessidade ou a
conveniência de tal medida, nem me quero referir ao movimento hodierno de
revivescência de espiritualismo que se está manifestando nos centros cultos da
Europa e da América, pois são questões em demasia complexas para um
desconhecido João Semana.
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Querem apagar a religião cathólica? Seja. Mas que oferecem em troca ao povo
destas montanhas? Nada. …Tiram-lhe as suas festas de igreja, as alegres
romarias, as missas a grande instrumental, as suas procissões flamantes,
molestam-no na sua vaidade de Juízes de Irmandades, reitores e mesários?! É
pretender arrancar-lhes uma das mais reduzidas feições humanas, pois nesses
actos ele sente que é humano, porque, no resto, é uma besta de trabalho para os
filhos e para o senhorio.
Nas suas festas de igreja, ajoelha-se ao lado do patrão, do morgado, do ricaço do
lugar; ao sair, fala de igual para igual para o grande proprietário que nesses dias
magnanimamente lhe estende a mão, - e só então ele tem a intuição de que é um
ser humano, pelo espírito. Destruir tudo isso? Mas que lhe oferecem em troca?
Aqui não há a movimentação dos grandes centros com a sua vida e bulício
modernos, não há tiatros, animatógrafos, coretos de música onde ele possa
distrair-se e esquecer um pouco a enxada e o arado…E há mais ainda: Não falo já
no menor consumo de géneros e de bebidas que não pouco afectaria a agricultura
e o Estado; quero antes referir-me a que as relações sociais aqui só se dão quase
exclusivamente nessas festas e feiras pois, no restante tempo, na maioria das
aldeias, em casais isolados, as relações sociais são insignificantes ou quase

A Igreja e a República

06-04-2011

INTERNET

12 de 16

Data:

06-04-2011

Título: A Igreja e a República
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

nulas. É nessas festas e na missa de Domingo que falam dos seus negócios…e é
aí que se iniciam e seguem os namoros para futuros casamentos. E assim essas
festas, além de corresponderem à sua necessidade espiritual, têm também a
sancioná-las um grande valor social… Arrancar-lhas? Afigura-se-me inútil a
tentativa e perigosa em vários sentidos”. 37

Conclusão
Senhora Presidente,
Senhores Académicos,
Minhas Senhoras e meus senhores,
Vou terminar. Ao bom historiador compete mais investigar e expor friamente os
factos e menos julgá-los ou classificá-los com critérios pessoais, subjectivos quase
sempre.
Permitam porém que eu conclua estas palavras expondo-lhes a minha visão
pessoal dos acontecimentos que acabo de referir.
1.--- De tudo o que se passou nos primeiros anos da República, não me fica
qualquer dúvida de que a intenção de alguns dos seus principais promotores era
mesmo matar a Igreja Católica e destruir os sentimentos religiosos nos indivíduos
e na sociedade. A Lei da Separação seria um primeiro passo para criar no país
uma sociedade que prescindisse aos poucos de toda a inspiração ou influência
cristã.

ID: 3584100

Os “colarinhos brancos” da maçonaria portuguesa, que assumiram o leme da
revolução, sabiam bem o que pretendiam: Afonso Costa, discursando no Grémio
Lusitano, em 21 de Março de 1911, depois de anunciar aos seus correligionários
que a “Lei da Separação da igreja do Estado” já estava pronta, dizia: “ Está
admiravelmente o povo preparado para receber esta lei; e a acção da medida será
tão salutar que, em duas gerações, Portugal terá eliminado completamente o
catolicismo, que foi a maior causa da desgraçada situação em que caiu.”38
Tal afirmação, veiculada pelos jornais “O DIA” e “O TEMPO”, é considerada hoje
por alguns uma calúnia contra Afonso Costa, na medida em que ele próprio a teria
vindo a desmentir mais tarde, em sessão da Câmara de Deputados.39
Os termos usados são porém muito divergentes e não passam de um sofisma do
visado: os dois jornais falam de “eliminação do Catolicismo” e Afonso Costa de
“eliminação dos sentimentos religiosos”, o que não é a mesma coisa, como é
óbvio.
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2.---Como sabemos, a perseguição à Igreja não foi uma novidade da Primeira
República e não foi um fenómeno exclusivo do regime republicano. Em relação ao
passado, a diferença estará apenas desaforo das medidas e na proporção das
hostilidades.
3--- A política adoptada em relação à Igreja não me parece uma atitude de quem
está seguro, mas antes de quem se sente fragilizado e incapaz. É de realçar que
os arautos da liberdade e da democracia tenham ameaçado com pena de prisão
os ministros de qualquer religião que ousassem criticar em público os actos de
qualquer autoridade pública, a forma de governo e as leis da república. (artº 48).
Paradoxalmente, em minha opinião, o que se pretendia com essa perseguição à
Igreja, era sobretudo subjugá-la, subordiná-la, controlá-la e pô-la ao serviço da
Revolução e da República, para elas próprias poderem sobreviver. Por alguma
razão, o mesmo Afonso Costa, no citado discurso, acrescentava: “Funciona a
Igreja dentro do Estado como qualquer sociedade anónima. Tem, portanto, o
Estado o direito de fiscalizá-la, exactamente como qualquer outra sociedade”. 40
Haja em vista os artigos 184 a 187 da referida Lei, onde se proibia o
funcionamento dos seminários sem autorização prévia do governo e se restringia
ao poder do Estado a nomeação de professores e empregados e a aprovação dos
livros de texto adoptados nas suas aulas.41
O governo republicano estaria talvez a tentar criar uma “Igreja Nacional”,
desligada de Roma e totalmente controlada pelo poder civil: uma nova edição do
velho combate contra o “ultramontanismo” que já vinha muito detrás.
Por alguma razão o artigo 94 da Lei da Separação limitava o acesso à presidência
dos actos de culto aos sacerdotes que fossem cidadãos portugueses e que
tivessem feito os seus estudos teológicos em estabelecimentos de ensino
nacionais, impedindo assim o acesso aos que tivessem estudado nas
universidades romanas, nomeadamente os que tivesse frequentado o Colégio
Português de Roma.
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Caíram porém os políticos num grande logro, ignorando ou desconhecendo a
grande ligação da igreja e do país com Roma e o papado e subestimando ou não
prevendo a reacção do episcopado e de todos os crentes mais esclarecidos.
Em 1913, no referido “Appelo de Santarém”, escreviam os bispos portugueses:
“Cumpre-nos a nós, que, embora indignos, fomos constituídos atalaias vigilantes
nos muros da mística Sião, tocar a unir fileiras, congregar as energias dispersas,
em suma, organizar a acção católica em Portugal”. 42
A atitude firme do episcopado e a dos sacerdotes que serviam as comunidades
cristãs, preferindo viver e morrer à míngua a abandonar o povo ou a dobrar-se
debaixo dos poderosos, despertou a consciência dos fiéis e veio a provocar um
renovamento inusitado da fé católica e um dinamismo religioso nunca visto até
então.
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4.---Se a Lei da Separação tivesse sido apenas e verdadeiramente uma Lei de
Separação, teria sido para a Igreja Católica o melhor presente de todos os
tempos.
A Igreja sempre ficou prejudicada na sua acção de evangelizar e promover as
pessoas quando esteve junta, casada ou amancebada com a política e com o
poder. Todos o reconhecemos hoje.
Basta lembrarmo-nos da maior parte dos bispos da segunda metade do século
XIX: aliados ao poder, envolvidos alguns até nas disputas eleitorais como
deputados às Cortes, descuraram os seus deveres de pastores e deixaram o clero
e o povo à mercê de si próprios, da sua ignorância religiosa e até das suas
sabidas devassidões.
O problema da Igreja Portuguesa não foi a Separação do Estado, mas antes o
esbulho geral e fatal de que foi vítima. Se lhe tivessem deixado as estruturas
indispensáveis para ela sobreviver – as igrejas, os seminários, as casas de
residência e quintais anexos para subsistência dos seus ministros, a revolução só
podia ser benéfica, porque uma igreja protegida e instalada perde o seu
dinamismo e torna-se tíbia, insossa, medíocre e preguiçosa.
Se a separação fosse real, pacífica e mutuamente respeitosa, teria certamente
sido muito melhor para a Igreja e também para a República: uma e outra evitariam
graves incómodos e muitas dissensões. Nem o Estado tem que ser confessional,
nem a Igreja precisa de ter privilégios.
Uma igreja livre, mesmo que seja pobre ou menos rica, é uma igreja mais viva,
mais desperta e mais actuante.
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O bispo de Lamego de então, regressando do exílio forçado de dois anos, assim
dizia aos seus diocesanos em 12 de Março de 1914: “Esta perseguição à igreja é
inútil, porque sempre a Igreja saiu das perseguições mais bela e radiante, mais
cheia de vida. Assim como o ouro se depura no cadinho pelo fogo, assim a Igreja
pelas perseguições. Não tememos a perseguição por nós nem pela Igreja:
choramo-la pelas consequências nefastas para a nação”.43
Efectivamente, as revoluções, mesmo que difíceis, dolorosas, e até pungentes,
também podem ser uma bênção celestial. E esta acabou por sê-lo. A Igreja,
humana como também é, precisa de vez em quando de um abanão forte, de um
sismo de alto grau, para acordar da letargia e da instalação em que se deixa cair,
para se tornar mais pura e mais liberta, quiçá mesmo pobre e desprovida até do
necessário, para adquirir um novo alento na fé e na caridade, e um redobrado
dinamismo na evangelização da sociedade.
Bem hajam por me terem ouvido.
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Lisboa, 6 de Abril de 2011
Comunicação apresentada na Academia Portuguesa de História pelo académico
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Padre Joaquim Correia Duarte
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Mangualde - 145.000 euros para 3 Instituições do Concelho
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Este Domingo, dia 3 de Abril procedeu-se à assinatura de contratos de
financiamento do estado no, concelho de Mangualde com três colectividades
locais. Os contratos de financiamento ocorrem no âmbito do subprograma 2
desenvolvidos pela Direcção Geral das Autarquias Locais e CCDR e visam o
apoio financeiro às colectividades para construção de equipamentos urbanos de
utilização colectiva.
Foram assinados num total cerca de 145.000 euros e que correspondem a 45 %
de comparticipação do estado às candidaturas efectuadas por cada associação e
que servirão para a construção e conclusão dos edifícios sede do Centro Cultural,
Recreativo e Ambiental de Casal de Cima, Associação Cultural Recreativa e
Social da Cunha Alta e para a Construção de Igreja e anexos a cargo da Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
Nestas cerimónias estiveram presentes o Secretário de Estado da Administração
Local, José Junqueiro, o Governador Civil, Miguel Ginestal, e o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
João Azevedo referiu que “este é sem dúvida um momento importante para estas
colectividades que com este apoio do estado serão capazes de começar e concluir
os projectos a que se propuseram e que serão sem dúvida nenhuma mais-valias
sociais para as freguesias e aldeias onde estão sediadas.” João Azevedo referiu
ainda que “numa altura de grande dificuldade política e económica, o governo não
deixou de cumprir com as suas obrigações sociais e este apoio representa isso
mesmo. Apoio social, apoio ao movimento associativo de Mangualde que fica mais
forte e por isso só tenho que ficar satisfeito e contente com este tipo de
investimento.”
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CDS Mangualde
Comunicado
Nº 5/2011
Marés Vivas em Mangualde

Tendo como assunto a Praia Artificial de Mangualde (Live Beach, que em
português significa “praia viva”), a Concelhia de Mangualde do CDS/PP vem tornar
pública a sua primeira reflexão:
1. O evento resulta de uma parceria público-privada assinada pelo Executivo
da Câmara Municipal de Mangualde (CMM) com a empresa Live it Well (em
português “viva-o bem / disfrute”).
2. Uma parceria público-privada é, em termos simples, um casamento de
conveniência. Isto significa haver um contrato assinado pelas 2 partes,
atribuindo a cada uma delas deveres e regalias, tal como acontece com os
membros de um casal; também aqui pode existir divórcio.
3. Pergunta-se: na parceria, qual a percentagem atribuída à CMM?
4. De acordo com o contrato fornecido pelo Executivo da CMM a pedido do
CDS/PP, cláusula 10ª, alínea b), o evento está dependente da aprovação
do financiamento pedido pela parceira “Live it Well”.

ID: 3584104

5. O CDS/PP informa os Mangualdenses que a empresa “Live it Well, Lda” é
uma sociedade por quotas, sediada no Cacém, com um capital social de
5100 Euros (cinco mil e cem), com 3 sócios de igual capital: Rui Braga,
Gonçalo Almeida e a empresa “We know business” (em português “nós
sabemos de negócio”); a empresa foi fundada em 2007.
6. Segundo declarações do Presidente da CMM, Dr. João Azevedo, à
imprensa, a Live it Well fará em Mangualde um investimento de 1 milhão de
Euros, embora os seus sócios só disponham de cinco mil e cem Euros.
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7. Pergunta-se: o financiamento solicitado pela Live it Well foi concedido?
Qual o montante? Quais as condições em que o mesmo foi
concedido?
8. Para haver financiamento, tal como acontece com os casais para um
pedido de empréstimo, têm de ser dadas à entidade financiadora garantias
de que quer as prestações quer o bem têm condições de serem pagos. (No
caso dos casais, há avaliação dos ordenados para garantia do pagamento
das prestações e é feita a hipoteca de um bem conjunto ou de um bem de
um dos membros do casal, no valor do empréstimo, de modo a garanti-lo).
9. Pergunta-se: que garantias foram dadas pela Live it Well ao Dr João
Azevedo e ao Executivo da CMM?
10. O CDS/PP informa os Mangualdenses que a Live it Well e a We Know
Business, em 2007, em 2008 e em 2009, dos seus exercícios de contas,
pagaram 0 (zero) Euro de IRC, sendo que a We Know Business tem
obrigações financeiras (significa empréstimo a pagar) no valor de 600 000
(seiscentos mil) Euros. Ambas as empresas não possuem qualquer
património declarado.
Este comunicado destina-se a contribuir para uma reflexão séria, isenta e
construtiva acerca do impacto deste evento e do seu investimento, importante, em
Mangualde. O CDS/PP agradece aos Mangualdenses que contribuam com a sua
opinião. Para tal, poderão utilizar a morada da sua sede Concelhia oportunamente
divulgada pelo Executivo Camarário na comunicação social: Rua Padre Bernardo
nº 14, R/C, ou pelo nº de telefone: 966833920 ou ainda usando o Facebook:
Mangualde CDS.

ID: 3584104

Bem-hajam!
Mangualde, 5 de Abril de 2011
Pl’a Comissão Política Concelhia de Mangualde
Elvira Maria Monteiro Gaspar
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Colóquio “Modelos de Gestão Desportiva” em Mangualde

ID: 3580404

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves recebe, no próximo dia 30 de Abril,
sábado, pelas 14h00, o colóquio “Modelos de Gestão Desportiva”. Analisar e
reflectir sobre a organização desportiva são os principais objectivos da iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Grupo
Visabeira, a Câmara Municipal de Vouzela, a Associação de Educação Física e
Desporto de S. Pedro do Sul e Equipa de Apoio às Escolas de Mangualde
(Desporto Escolar).
O evento conta com a intervenção de João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, Gustavo Levy, Coordenador Geral do Grupo Visabeira-Forlife,
João Soares, Coordenador da Escola de Natação e de Actividades Desportivas do
Grupo Visabeira-Forlife, Manuel Gomes, Presidente da Associação de Educação
Física e Desporto de S. Pedro do Sul, Carlos Mairos, Coordenador Regional do
Desporto Escolar, Diogo Carvalho, Técnico Superior da Câmara Municipal de
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Vouzela e Hugo Berardinelli, Treinador da Equipa de Competição da Escola
Municipal de Vouzela.
Destinado a técnicos de desporto, gestores desportivos, treinadores, dirigentes
associativos, professores de educação física e desportos, estudantes e demais
agentes desportivos, este colóquio pretende ir ao encontro das necessidades e
características da sociedade portuguesa no âmbito desportivo. Assim, torna-se
fundamental analisar e reflectir em torno de questões como a optimização de
recursos humanos e materiais, as instalações desportivas existentes, o
financiamento privado, a reestruturação orgânica do sistema desportivo e a
integração deste com os outros sistemas.
Estrutura dos serviços de desporto da Câmara Municipal de Mangualde, estrutura
e montagem do Grupo Visabeira-Forlife, marketing e recursos humanos, estrutura
da Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul, poder político,
órgãos de gestão, associativismo, organização do Desporto Escolar, organização
ao nível da Natação Pura e organização pedagógica e didáctica da Escola de
Natação de Vouzela são as principais temáticas a ser desenvolvidas durante o
evento. No final será aberto um espaço para debate.
O evento é de participação gratuita, embora sujeito a inscrição obrigatória. As
inscrições podem ser realizadas até 28 de Abril através dos telefones 232 619 820
e 925 785 509 ou do e-mail cmmdesporto@gmail.com.
PROGRAMA

ID: 3580404

14H00
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Sessão de Boas-vindas
14H30
Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Estrutura dos Serviços de Desporto da Câmara Municipal de Mangualde
·
Modelo organizativo municipal desportivo
·
Funcionamento do modelo desportivo
·
Política desportiva
·
Gestão desportiva
·
Linhas orientadoras desportivas
15H15
Gustavo Levy, Coordenador-Geral e João Soares, Coordenador da Escola de
Natação e de Actividades Aquáticas do Grupo Visabeira – ForlifeEstrutura e
Montagem do Grupo Visabeira/Forlife

Colóquio “Modelos de Gestão Desportiva” em Mangualde

05-04-2011

INTERNET

2 de 4

Data:

05-04-2011

Título: Colóquio “Modelos de Gestão Desportiva” em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

·
·

Secção: Nacional

Modelo empresarial desportivo, estrutura interna, visão do presente
Funcionamento do modelo desportivo

O Marketing e Recursos Humanos
·
O Marketing em escolas de natação
·
O Marketing – como vender melhor
·
Estratégia de Marketing
·
Marketing e Promoções
·
Actividades culminantes e outras actividades
·
Planeamento de acção e técnicas de implantação de promoções
16H00
Manuel Gomes, Presidente da Associação de Educação Física e Desporto de S.
Pedro do SulEstrutura da Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro
do Sul
·
Modelo Associativo
·
Dinâmica e funcionamento de um clube/associação
·
Áreas de intervenção
·
Gestão/angariação de dirigentes/treinadores
·
Captação de praticantes
·
Relacionamento/motivação dos associados/praticantes
·
Relação com os pais dos atletas
Poder Político/Órgãos de Gestão/Associativismo
·
Subsistência da associação
·
Relação com o poder político
·
Estrutura tempo-espaço na ocupação das piscinas

ID: 3580404

16H45
Intervalo
17H15
Carlos Mairos, Coordenador Regional do Desporto Escolar
Súmula organizacional do Desporto Escolar
·
Modelo organizacional e suas estruturas
·
Orientações gerais
·
Modalidades e participantes
·
Formação dos quadros técnicos
Organização ao nível da Natação Pura·
Organização da modalidade
·
Metodologia ao nível da captação de praticantes e marketing
·
Formação ao nível organizacional e equipas de arbitragem
·
Formas de competição, torneios, fases de apuramento…
·
Relação com o poder local
·
Perspectivas de futuro
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18H00
Diogo Carvalho, Técnico Superior da Câmara Municipal de Vouzela
Hugo Berardinelli, Treinador da Equipa de Competição da Escola Municipal de
Natação de Vouzela.
Organização Pedagógica e Didáctica da Escola de Natação da Câmara Municipal
de Vouzela
·
Organograma da escola de natação
·
Organizações pedagógicas
·
Unidades e sub-unidades
·
A criança e a sua faixa etária
·
Qualidades básicas do monitor
·
Abordagem do treino: erros a evitar no ensino/treino das técnicas de
natação, estratégias de detecção e correcção do mesmo

ID: 3580404

18H45
Debate
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Mangualde - Cerca de 300 nadadores animaram 11º Torneio de
Natação Prof. Afonso Saldanha

ID: 3582557

A edição de 26 de Março realizou-se nas Piscinas de Moimenta da Beira. A
iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em colaboração com
a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, insere-se no âmbito das Actividades
Desportivas da Câmara Municipal.
Com o objectivo de iniciar os jovens nadadores na competição, realizou-se no
passado sábado, dia 26 de Março, o 11.º Torneio Professor Afonso Saldanha. A
iniciativa decorreu nas Piscinas de Moimenta da Beira e contou com a presença
de cerca de 300 nadadores. A organização do evento resultou da parceria entre a
Câmara Municipal de Mangualde e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
O evento, que contou pela primeira vez com a presença do Clube de Natação de
Resende e do Triathlon Lamego Club, juntou 20 escolas de natação. Os jovens
nadadores, que representaram a Escola Municipal de Natação de Mangualde,
prestaram uma excelente prova nadando as distâncias e os estilos previsto com
um bom nível técnico. A arbitragem ficou a cargo de nadadores da Escola de
Natação de Mangualde e da Escola de Natação de Moimenta da Beira.
6.º CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO Dia 9 de Abril
É de salientar que, inserido no âmbito das Actividades Desportivas da Câmara
Municipal de Mangualde, realiza-se no próximo dia 9 de Abril, em Vouzela, a 6ª
Concentração, da época 2010/2011, do Circuito Municipal de Escolas de Natação.
O evento, organizado pela Câmara Municipal de Mangualde em colaboração com
a Câmara Municipal de Vouzela, decorre entre as 15h00 e as 19h00.
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Campeonato regional de karaté vai reunir mais de 250 atletas
Domingo, 3 de Abril, das 13h50 às 19h00, no Pavilhão Municipal de Mangualde.
Destinada às camadas infantil e juvenil, a iniciativa é uma organização da
Federação Nacional de Karaté e do Centro Bujutsu de Mangualde, com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde.
No dia 3 de Abril, Domingo, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolhe o
Campeonato Regional de Karaté da região Centro–Norte da Federação Nacional
de Karaté (FNK-P). A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde, é organizada pela FNKP e pelo Centro Bujutsu de Mangualde.
No evento, que contará com a presença de mais de duas centenas e meia de
atletas, poderá assistir-se a provas de Kata (Técnica) e Kumite (Combate). O
início está marcado para as 13h50 com uma demonstração da Dança IAM e pelas
14h00 iniciam-se as provas que terminam às 19h00.
Destinado às camadas infantil e juvenil, até aos 13 anos, o campeonato consistirá
num «fantástico espectáculo desportivo», diz fonte da autarquia mangualdense em
comunicado.

ID: 3582561

Programação:
13h50 – Demonstração Dança IAM
14h00 – Início das Provas
19h00 – Termo da Actividade
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Mangualde – Duas centenas de alunos integram projecto «Saber
escolher»
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No terreno desde a semana passada, a iniciativa decorrerá até Maio. Acções de
educação para a saúde, sob a temática “alimentação saudável” têm como
objectivo prevenir comportamentos futuros de adição ao álcool. Iniciativa insere-se
no Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde.
Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, iniciou-se a semana
passada o Projecto “Saber Escolher”. A iniciativa tem como destinatários os 216
alunos do 4º ano das escolas do Concelho de Mangualde e decorrerá até ao mês
de Maio.
Dinamizadas pela psicóloga Marina Catarino e pela nutricionista Inês Larcerda,
vão realizar-se diversas acções de educação para a saúde integradas no âmbito
do Eixo de Intervenção “Prevenir Comportamentos Aditivos” do Plano de Acção
2011 da Rede Social de Mangualde.
Durante estas sessões será abordado o tema da alimentação saudável,
pretendendo-se que os esclarecimentos prestados contribuam para prevenir
comportamentos futuros de adição ao álcool.
Esta iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde,
do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III (Unidade de Recursos
Assistenciais Partilhados (URAP) e Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC))
e do Agrupamento de Escolas de Mangualde
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Mangualde – Cozido Beirão à moda de Mangualde candidato às «7
maravilhas da gastronomia»
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Promover receita típica da região é o principal objectivo. Vencedor é
conhecido a 7 de Setembro. Candidatura resulta da parceria do Turismo da
Câmara Municipal de Mangualde e da Comissão Especializada de Turismo de
Mangualde
Com o objectivo de promover o que de melhor há na gastronomia mangualdense,
a Câmara Municipal de Mangualde, através do Pelouro do Turismo e em parceria
com a Comissão Especializada de Turismo de Mangualde, decidiu concorrer às “7
Maravilhas da Gastronomia”. O Cozido Beirão à moda de Mangualde foi a iguaria
escolhida pela confecção secular e pelo excelente sabor.
O Cozido Beirão à Moda de Mangualde é um prato típico medieval feito de carne
de porco autóctone bísaro. Na sua origem, este prato era cozinhado em panela de
ferro numa fogueira a lenha. Actualmente, o fogão substitui a lenha e as panelas
de ferro foram substituídas pelas panelas actuais, mas a dedicação na sua
confecção e o sabor da tradição mantêm-se.
Entrecosto, chouriça, morcela e farinheira da beira, cozida ou frita, orelha,
entremeada, batata, grelos ou couve, cenoura e cabeça de nabo (opção),
acompanhado de arroz que deve ser feito com a água da cozedura das carnes
são os ingredientes necessários para fazer este prato.
São os produtos da região que lhe dão um sabor tão especial e lhe conferem uma
qualidade ímpar. Servido em qualquer altura do ano, este é um prato apetecido no
inverno, e acompanhado pelo vinho da Região do Dão proporciona momentos de
esplendorosos sabores.
As “7 Maravilhas da Gastronomia” é um concurso que visa escolher os melhores
pratos típicos de Portugal. O concurso está organizado em várias fases. Numa
primeira fase serão mais de 1000 os pratos típicos nacionais candidatos a
maravilha gastronómica, confeccionados nas 10 regiões de Portugal. Das
candidatas, 21 serão escolhidas e organizadas em 7 categorias. Em
cada categoria serão seleccionadas 3 finalistas que vão ser apresentados ao
público para votação no dia 7 de Maio. As votações decorrem de 7 de Maio a 7 de
Setembro, dia em que os vencedores do concurso são conhecidos numa gala em
directo de Santarém, transmitida na RTP1.
As votações podem ser realizadas em http://www.7maravilhas.sapo.pt.
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Mangualde - «Trilhos de Mangualde» com inscrições abertas
“Trilhos de Mangualde” no dia 3 de Abril. Inscrições abertas a viaturas 4x4 e motos
um domingo todo-oterreno em Mangualde. Piqueta regional, subida impossível e
pista de obstáculos são alguns dos momentos previstos neste encontro de
amantes de Todo-o-Terreno. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal
de Mangualde.
Domingo, dia 3 de Abril, foi o dia escolhido para percorrer os “Trilhos de
Mangualde” em Todoo- Terreno. O passeio, que conta já com duas edições, dá a
possibilidade a todos os amantes desta modalidade de descobrir paisagens
inigualáveis. O início do passeio está marcado para as 9h30, no Largo da Câmara
Municipal. A iniciativa é uma organização do Clube Rodas no Trilho e conta com o
apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Com o objectivo de promover um dia diferente, o Clube Rodas no Trilho propõe
um programa repleto de animação. Piqueta regional, subida impossível e pista de
obstáculos são algumas das actividades previstas.
As inscrições, que podem ser realizadas até ao próprio dia, estão abertas a
viaturas 4x4 e a motos. A abertura do secretariado está prevista para as 8h30.

ID: 3582595

PROGRAMA
8h30 – Abertura do secretariado
Largo da Câmara Municipal de Mangualde
9h30 – Início do Passeio
10h00 – Pequeno-almoço
Quinta da Marianeta
12h00 – Piqueta Regional
13h30 – Subida Impossível
14h30 – Almoço
16h00 – Pista de Obstáculos
Largo da Feira Semanal
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Mangualde – Abertas inscrições para «Férias Desportivas»
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De 11 a 15 de Abril, das 9h00 às 17h30. Inscrições até 6 Abril.
Actividades aquáticas, jogos, visita à Serra da Estrela, a monumentos históricos
do concelho, ao jardim zoológico da Maia e ao Estádio do Dragão, ateliers, peddy
papper e karaoke são algumas das actividades previstas.
De 11 a 15 de Abril vão realizar-se diversas actividades inseridas na programação
das «Férias Desportivas». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, dirige-se a crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos de idade.
Actividades aquáticas, jogos, visita à Serra da Estrela, a monumentos históricos
do concelho, ao jardim zoológico da Maia e ao Estádio do Dragão, ateliers, peddy
papper, karaoke são algumas das actividades previstas nesta semana de férias da
Páscoa.
O preço por semana por criança é de 37,90 euros e inclui duas refeições (almoço
e lanche). As inscrições podem ser feitas até 6 de Abril, nas Piscinas Municipais
de Mangualde ou através do e-mail cmmdesporto@gmail.com ou do telefone 232
619 820. É de salientar que, o limite mínimo é de 15 participantes e o máximo de
35.
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Costa Ibérica S.A. distinguida com o prémio Gold Mercury
Sustainability Awards 2010

Costa Ibérica S.A. distinguida com o prémio Gold Mercury Sustainability Awards
2010, como a Mais Eficiente da Categoria de Serração - Most Efficient Sawmill
Category.
A Costa Ibérica - Madeiras, S.A. tem sede em Mangualde e, enaltece com esta
distinção e esta projecção internacional do nome de Mangualde e de Portugal.
A Gold Mercury International e a AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal atribuíram o prémio Gold Mercury Sustainability Awards
2010 à Costa Ibérica S.A. de Mangualde como a Mais Eficiente da Categoria de
Serração - Most Efficient Sawmill Category. Esta distinção foi atribuída após
apreciação do contributo da empresa no que refere às boas práticas de gestão de
sustentabilidade. Para a organização, a Costa Ibérica merece este
reconhecimento por ser a primeira Serração em Portugal a implementar a
tecnologia em termos de leitura óptica e de madeira na sua intervenção florestal
ID: 3578675

sustentável desde a década de 90. Afectando deste modo a visão de
sustentabilidade e demonstrando uma clara compreensão da relação entre a
sociedade, a ética e a lei.
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145.000€ para 3 instituições do Concelho
Este Domingo, dia 3 de Abril procedeu-se à assinatura de contratos de
financiamento do estado no concelho de Mangualde com três colectividades
locais. Os contratos de financiamento ocorrem no âmbito do subprograma 2
desenvolvidos pela Direcção Geral das Autarquias Locais e CCDR e visam o
apoio financeiro às colectividades para construção de equipamentos
urbanos de utilização colectiva.

Foram assinados num total cerca de 145.000 euros e que correspondem a 45 %
de comparticipação do estado às candidaturas efectuadas por cada associação e
que servirão para a construção e conclusão dos edifícios sede do Centro Cultural
Recreativo e Ambiental de Casal de Cima, Associação Cultural Recreativa e
Social da Cunha Alta e para a Construção de Igreja e anexos a cargo da Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Fornos de Maceira Dão.

Nestas cerimónias estiveram presentes o Secretário de Estado da Administração
Local, José Junqueiro, o Governador Civil, Miguel Ginestal, e o Presidente da

ID: 3580344

Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
O edil Mangualdense referiu que “este é sem dúvida um momento importante para
estas colectividades que com este apoio do estado serão capazes de começar e
concluir os projectos a que se propuseram e que serão sem dúvida nenhuma
mais-valias sociais para as freguesias e aldeias onde estão sediadas.” João
Azevedo referiu ainda que “numa altura de grande dificuldade política e
económica, o governo não deixou de cumprir com as suas obrigações sociais e
este apoio representa isso mesmo. Apoio social, apoio ao movimento associativo
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de Mangualde que fica mais forte e por isso só tenho que ficar satisfeito e contente
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com este tipo de investimento.”
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Campeonato Regional de Karaté.Dois Atletas Mangualdenses
conquistaram o Pódio
Ontem (Domingo), dia 3 de Abril, o Pavilhão Municipal de Mangualde encheu-se
para assistir ao Campeonato Regional de Karaté da Região Centro-Norte da
Federação Nacional de Karaté (FNK-P).
Joana Venâncio e Filipe Almeida, atletas do Centro Bujutsu de Mangualde,
arrecadaram dois lugares no pódio para orgulho de todos os Mangualdenses.
Joana Venâncio conquistou o 1º lugar em Kumite e Filipe Almeida o 3º lugar em
Kata. Os dois atletas foram escolhidos para treinos de selecção da fase regional e
ficaram apurados para o Campeonato Nacional a decorrer no próximo dia 30 de
Abril.

Destinado às camadas infantil e juvenil, dos 6 aos 13 anos, o campeonato contou
com a presença de duas centenas e meia de atletas, oriundos de Castelo Branco,
Guarda, Viseu, Leiria, Coimbra e Figueira da Foz. Neste fantástico espectáculo
desportivo foi possível assistir a provas de Kata (Técnica) e Kumite (Combate).
A iniciativa organizada pela FNK-P e pelo Centro Bujutsu de Mangualde contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
Ontem (Domingo), dia 3 de Abril, o Pavilhão Municipal de Mangualde encheu-se
ID: 3580354

para assistir ao Campeonato Regional de Karaté da Região Centro-Norte da
Federação Nacional de Karaté (FNK-P). José Junqueiro, Secretário de Estado da
Administração Local, Miguel Ginestal, Governador Civil de Viseu, e João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, estiveram presentes na iniciativa
para assistir a mais um importante momento dedicado ao desporto.Joana
Venâncio e Filipe Almeida, atletas do Centro Bujutsu de Mangualde, arrecadaram
dois lugares no pódio para orgulho de todos os Mangualdenses. Joana Venâncio
conquistou o 1º lugar em Kumite e Filipe Almeida o 3º lugar em Kata. Os dois
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atletas foram escolhidos para treinos de selecção da fase regional e ficaram
apurados para o Campeonato Nacional a decorrer no próximo dia 30 de Abril.
Destinado às camadas infantil e juvenil, dos 6 aos 13 anos, o campeonato contou
com a presença de duas centenas e meia de atletas, oriundos de Castelo Branco,
Guarda, Viseu, Leiria, Coimbra e Figueira da Foz. Neste fantástico espectáculo
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desportivo foi possível assistir a provas de Kata (Técnica) e Kumite (Combate).
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Uma centena de participantes no Percurso Pedestre «Trilhos de
Ludares»
Ontem, dia 3 de Abril, decorreu a segunda parte do Percurso Pedestre nos
«Trilhos de Ludares», em Quintela de Azurara. Este foi o terceiro percurso que
decorreu este ano e o ponto de encontro foi na Capela da Nossa Sr.ª da
Esperança. Marcaram presença cerca de uma centena de participantes.
No dia 1 de Maio, será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em São
João da Fresta. O Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para
ponto de encontro. A 22 de Maio realiza-se um Percurso Pedestre em Darei –
Fagilde. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes» vai ser possível no dia 5 de Junho,
em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início na Capela de Nossa Sr.ª dos
Verdes.

ID: 3580403

Recorda-se que o Primeiro Percurso de 2011 teve lugar a 6 de Fevereiro. Nessa
data, cerca de 50 pessoas participaram no designado «Trilhos de Ludares» (1ª
Parte), também em Quintela de Azurara. E no dia 6 de Março, em Guimarães
Tavares teve lugar o passeio pelos «Trilhos de Gil Vicente». Os cerca de cem
participantes, de diversas faixas etárias, reuniram-se na Capela de Nossa Sr.ª do
Pranto.
Todos estes Percursos Pedestres realizam-se no âmbito do projecto «Conhecer
Mangualde», promovido pela Câmara Municipal de Mangualde e acontecem
sempre aos Domingo entre as 9h00 e as 12h00. As inscrições devem ser
efectuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232
619 820 desporto@cmmangualde.pt.
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MANGUALDE: Projecto “Saber Escolher”
Posted on 12:38 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

No terreno desde a semana passada, a iniciativa decorrerá até Maio
DUAS CENTENAS DE alunos integram Projecto “Saber Escolher”
Acções de educação para a saúde, sob a temática “alimentação saudável” têm
como objectivo prevenir comportamentos futuros de adição ao álcool.
Iniciativa insere-se no Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde

ID: 3578809

Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, iniciou-se a semana
passada o Projecto “Saber Escolher”. A iniciativa tem como destinatários os 216
alunos do 4º ano das escolas do Concelho de Mangualde e decorrerá até ao mês
de Maio.
Dinamizadas pela psicóloga Marina Catarino e pela nutricionista Inês Larcerda,
vão realizar-se diversas acções de educação para a saúde integradas no âmbito
do Eixo de Intervenção “Prevenir Comportamentos Aditivos” do Plano de Acção
2011 da Rede Social de Mangualde. Durante estas sessões será abordado o tema
da alimentação saudável, pretendendo-se que os esclarecimentos prestados
contribuam para prevenir comportamentos futuros de adição ao álcool.
Esta iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde,
do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III (Unidade de Recursos
Assistenciais Partilhados (URAP) e Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC))
e do Agrupamento de Escolas de Mangualde
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I Sarau Gymn de Mangualde recebe 270 participantes

No dia 10 de Abril, Domingo, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolhe o I Sarau
Gymn de Mangualde. A iniciativa, realizada pela primeira vez, é organizada pela
Câmara Municipal de Mangualde e conta com o apoio do Agrupamento de Escolas
de Mangualde.
Sporting Clube de Portugal, Agrupamento de Escolas de Mangualde,
Agrupamento de Escolas de Vouzela, Associação de Educação Física e Desporto
de S. Pedro do Sul, Escola Evaristo Nogueira, Escola Secundária C/3 CEB de
Oliveira do Hospital, Escola Secundária de S. Pedro do Sul e União Progressiva
de Vale Côvo são as entidades representadas neste Sarau. Durante a iniciativa,
que espera cerca de 270 participantes, entre atletas e professores, poderá assistirse a várias apresentações das classes participantes. O início do Sarau está
marcado para as 16h00 com o desfile de abertura dos participantes e termina
pelas 18h30.

Programação:

ID: 3578767

16h00 Desfile de Abertura
16h20 Início do sarau
18h30 Final da actividade
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Acções de sensibilização: ”prevenção de acidentes no idoso” em
Mangualde
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Com o objectivo de promover o envelhecimento protegido, a Rede Social de
Mangualde vai levar a cabo um conjunto de acções de sensibilização sob o tema
“Prevenção de Acidentes no Idoso”. A iniciativa integra-se no Projecto “Envelhecer
em Segurança” e realiza-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de
Intervenção “Promover Envelhecimento Protegido” do Plano de Desenvolvimento
Social (PDS) definido para o triénio 2011- 2014.
O conjunto de sete acções, que serão realizadas nas diversas freguesias do
concelho de Mangualde nos meses de Abril, Maio e Junho, resulta da parceria
entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Centros de Saúde
Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade.
A primeira acção realiza-se já no próximo dia 6 de Abril, no Complexo Paroquial
de Mangualde. No dia 12 de Abril é a vez do Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha acolher a iniciativa e no dia 19 de Abril, do Centro Paroquial
da Cunha Baixa. Para o mês de Maio estão previstas mais três acções no Centro
Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Social e Paroquial de Santiago de
Cassurrães e Centro de Dia de Chãs de Tavares, nos dias 10, 17 e 31 de Maio
respectivamente. A iniciativa termina no dia 7 de Junho com a acção de
sensibilização no Centro Paroquial de Alcafache.
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As acções de sensibilização têm início marcado para as 14h00 e estão sujeitas a
inscrição prévia. As inscrições podem ser efectuadas na Rede Social de
Mangualde ou através do número 232 619 880 ou do email
margarida.chaves@cmmangualde.pt.
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Sensibilizar crianças para importância: Alimentação saudável e
produtos da terra – Mangualde

De forma a proporcionar o contacto das crianças com o Mercado e com os
produtos que lá se comercializam, realizou-se ontem, dia 31 de Março, uma visita
interactiva guiada ao Mercado Municipal de Mangualde denominada “Ponto de
Encontro”. A iniciativa, que contou com a presença de cerca de uma centena de
crianças do 3º ano de escolaridade, realizou-se no âmbito do projecto “InterAjuda”
e resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o Agrupamento de
Centros de Saúde Dão Lafões III – Unidade de Cuidados na Comunidade e o
projecto “InterAjuda”.
Com o objectivo de sensibilizar as crianças para a importância de uma
alimentação saudável e da valorização dos produtos da Terra, a nutricionista
Mafalda Rodrigues e os enfermeiros Fernando Júlio e Madalena Fátima alertaram
para questões como a alimentação saudável, a roda dos alimentos, as
características dos alimentos frescos, as regras de segurança alimentar e os
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benefícios na aquisição de produtos frescos em detrimento dos produtos
embalados.

ID: 3578777

Constituindo um forte contributo educativo, esta acção vai repetir-se, com mais
três turmas do 3º ano, no próximo dia 7 de Abril. A iniciativa “Ponto de Encontro”
termina no dia 26 de Maio, num convívio intergeracional, no Mercado Municipal de
Mangualde. Este convívio contará com a presença de todos aqueles que têm
vindo a trabalhar esta temática: os alunos envolvidos nas visitas, as Instituições
Particulares de Solidariedade Social que aderiram à iniciativa, os alunos do Ensino
Especial, duas turmas do Complexo Paroquial de Mangualde e da Obra Social
Beatriz Pais, e Raul Saraiva.
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