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Ministro da Agricultura em Mangualde para ver as àreas ardidas
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O Ministro da Agricultura, António Serrano, esteve durante a manhã desta segunda-feira, de visita ao
Concelho de Mangualde. O Governande veio ver "in loco", o resultado dos incêndios que consumiram
milhares de hectares e deixaram muitos agricultores na falência.

O Ministro chegou por volta da 12.45h à "Ponte palhês", vindo de outros dois concelhos também
fustigados pelas chamas, Seia e Gouveia. Já no Concelho de Mangualde, o Autarca Mangualdense,
João Azevedo levou o Ministro a Póvoa de Cervães, de onde conseguiu ver o vale do Mondego
completamente queimado. António Serrano seguiu para a Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, e já em
Vila Mendo visitou aquilo que era um parque de merendas, circuito de manutenção e parque infantil,
também devastados pelas chamas. No local, os Presidentes de Junta de Póvoa de Cervães,
Abrunhosa-a-Velha e Chãs de Tavares puderam fazer o ponto de situação das suas freguesias face aos
prejuízos causados pelas chamas. Esperavam também pelo ministro alguns agricultores, que tiveram a
oportunidade de falar pessoalmente com António Serrano e alguns deles com a "lágrima ao canto do
olho", contaram o que perderam e as dificuldades que estão a ter depois de verem os pastos
devastados.

António Serrano, ouviu atentamente as lamentações, e lembrou que entrou hoje em vigor o despacho
que concede uma ajuda específica de emergência à alimentação animal, a suportar exclusivamente
por verbas nacionais, concedida para compensar as necessidades de alimentação animal de algumas
áreas de pastoreio ardidas na época de incêndios.

Reflorestação de áreas ardidas só após recuperação de solos, diz ministro

O ministro, António Serrano lembrou ainda que só depois de ser feita uma recuperação dos solos
ardidos é que poderá ser feita a reflorestação nesta área, que deverá apenas acontecer em Março de
2011
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António Serrano visita áreas ardidas

O ministro da Agricultura está de visita às áreas ardidas do distrito da Guarda e de Viseu. António
Serrano esclareceu que prioridades foram definidas pelo Executivo para a recuperação dos terrenos.
Neste momento encontra-se em Mangualde.
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NELSON GARRIDO

Comício Everything you want em Mangualde

a Amanharam-se os estômagos
bem antes de José Sócrates
desembarcar em Mangualde.
No sábado passado, na praça do
município, assou-se um valente
porco e bebeu-se cerveja à
discrição. O povo entretinhase a cumprimentar amigos e
a disputar bandeiras antes de
procurar as bancadas, dispostas
em círculo. Lembrava um circo
romano, adaptado aos tempos

das novas tecnologias da era
Sócrates. O PS mostrava que é
generoso. E moderno. Foi um
comício sentado. Conﬁança
Portugal, lia-se no púlpito.
“Nenhuma sociedade avança
quando não é alimentada com
um sonho”, ouviu-se Sócrates
dizer no ﬁlme de lançamento
ainda antes de subir ao palco.
João Azevedo, que ganhou
a presidência da câmara ao

PSD nas últimas autárquicas,
esforçou-se para estar à altura
da “ambição”. Penhorado,
agradeceu o centro escolar,
a unidade de saúde familiar,
a habitação social, o novo
quartel da GNR, o apoio do
Governo à criação de emprego.
E, em especial, a barragem de
Girabolhos. “Esperámos 50 anos
e foi preciso que José Sócrates
fosse primeiro-ministro para que

esta gente tenha obra à vista com
gente de conﬁança”, elogiou.
Estava um ﬁm de tarde quente.
Ouviu-se então Everything you
want, you got it! Everything you
need, you got it! Anything at all,
you got it, de Roy Orbison. Em
tradução livre, “tudo o que tu
quiseres, tudo o que precisares,
o que quer que seja, vais ter!”.
Sócrates entrou então em cena.
Filomena Fontes
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Comício leva Sócrates
a Mangualde e a elogiar PS de Viseu
O primeiro-ministro e
líder nacional do PS, José
Sócrates, cumpriu a promessa de ir a Mangualde
após a eleição do presidente da Câmara local, o socialista João Azevedo. A
ocasião criada para a presença de Sócrates foi um
comício/festa no passado
sábado à noite, em frente
à autarquia e onde estiveram cerca de duas mil pessoas dos distritos de Viseu
e Castelo Branco.
José Sócrates elogiou
o autarca de Mangualde,
João Azevedo, pelo “trabalho que está a desenvolver no município e por ser
o mais jovem presidente
de câmara do país”.
O líder dos socialis-

tas portugueses destacou
também a liderança do PS
de Viseu, que há longos
anos é mantida por José
Junqueiro, actualmente
também secretário de Estado do Poder Local. Junqueiro já anunciou que vai
deixar a liderança dos socialistas de Viseu, não se
recandidatando no próximo congresso da Federação Distrital do PS, marcado para o final de Setembro.
Seguiram-se as tradicionais declarações de
âmbito nacional, em que
o líder socialista se dirigiu ao PSD sobre recentes
polémicas ligadas à aprovação do orçamento de
2011. Sócrates disse recu-

sar “chantagens” por parte
dos sociais-democratas.
Mas a festa dos socialistas em Mangualde (que
não foi “rentrée”, pois esta
acontece a 4 de Setembro
em Matosinhos) não terá
corrido como os organizadores desejavam. Anunciava-se um lanche. Foram distribuídas algumas
febras de um porco no espeto oferecido a todos,
mas tudo fechou quando
Sócrates chegou.
Centenas de pessoas assistiram ao comício.
A maior parte vinda de
Tarouca, Resende e até de
Idanha-a-Nova.
José Lorena
jose.lorena@jornaldocentro.pt

José Lorena

Festa∑ Depois das febras à borla, José Sócrates falou ao país num comício com muitos forasteiros

A José Sócrates foi recebido com entusiasmo em Mangualde
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Mangualde festeja
Senhora do Castelo
Festa∑ Música e Feira da Sopa animam durante sete dias
A cidade de Mangualde
está em festa em Setembro. A autarquia promove entre os dias 1 e 6 as
Festas da Cidade e nos
dias 7 e 8 decorrem as
Festas da Senhora do
Castelo, cuja organização é da Santa Casa da
Misericórdia.
Festival da Sopa.
Inserida na programação das Festas da Cidade, Mangualde recebe
pela primeira vez o Festival da Sopa, no domingo dia 5 de Setembro, no
qual os visitantes podem
saborear diversas sopas
tradicionais da região e
do país.

Programa. As comemorações da cidade iniciam-se na quarta-feira,
com um festival de bandas filarmónicas e com
um concerto da Banda
da Armada.No segundo dia, é possível ouvir
mais música tradicional,
com a actuação da Tuna
de Santiago de Cassurrães e o Grupo XequeMate.
No dia 3, sexta-feira,
actua o grupo Mesa e
para sábdo está agendado
um espectáculo de Tiago
Bettencourt, antigo líder
dos Toranja.
Os Santamaria actuam
no domingo à noite, no
mesmo dia que tem lugar, na Avenida Conde

A Festas decorrem de 1 a 8 de Setembro
D. Henrique, a Feira da
Sopa e a Feira de Antiguidades.
Os grupos Bulldozer

e Angriff fecham o programa com concertos na
noite de segunda-feira,
dia 6.
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Mangualde

Direitos das crianças
vão estar em debate
O Auditório da Biblioteca
Municipal recebe no dia 24
de Setembro, o II
Seminário "Bom Ninho,
Bom Passarinho"
organizado pela Comissão
de Protecção de Crianças
e Jovens de Mangualde,
com o apoio da Câmara
Municipal.
A cerimónia de abertura
contará com a presença
da Secretária de Estado
para a Igualdade, Elza Pais
Contribuir para a melhoria
das boas práticas fomentando a
cooperação multidisciplinar e
interinstitucional, proporcionar a troca de experiências
entre os técnicos e a comunidade e sensibilizar a comunidade para a conciliação da
vida profissional e familiar.
Estes são os três objectivos que
norteiam este encontro que
tem como principais destinatários as comissões de crianças e jovens em risco, técnicos superiores com inter-

Elza Pais vai presidir ao seminário

venção nas áreas de ciências
sociais e humanas, juristas,
médicos, técnicos de saúde,
professores, pais e encarregados
de educação.
O encontro contará, na sessão de abertura, com as presenças de Elza Pais, secretária de
Estado para a Igualdade, Armando Leandro, presidente da

Comissão Nacional de Protecção Crianças e Jovens em Risco, João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal e Maria
José Coelho, presidente da
Comissão de Protecção Crianças e Jovens de Mangualde.
O seminário está dividido
em dois painéis de debate e
contará, no primeiro, com as

intervenções de Leonor Cardoso, psicóloga e professora da
Universidade de Coimbra, que
abordará a temática da "Conciliação entre vida profissional e
vida familiar" e de Sofia Rodrigues, da Universidade de Aveiro, que centrará a sua intervenção na "Photovoice - Uma nova
metodologia de intervenção
com famílias pobres".
No segundo painel, Maria
Saldanha Pinto Ribeiro, do
Instituto Português de Mediação Familiar, dissertará sobre "O
valor da mediação familiar para
o equilíbrio parental", enquanto
que Vasco Prazeres, da Direcção
Geral de Saúde, falará sobre os
"NACJR - Núcleos de Apoio a
Crianças e Jovens em Risco".
Os dois painéis terão como
moderadores Isabel Costa, procuradora-adjunta do Ministério
Público do Tribunal Judicial de
Mangualde e José Craveiro, presidente do ACES Dão Lafões III.
As inscrições são gratuitas e
obrigatórias e devem ser efectuadas até ao dia 20 de Setembro.
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ELZA PAIS PRESIDE
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MANGUALDE

Arranca centro escolar
A CÂMARA DE MANGUALDE iniciou a construção do primeiro centro escolar do concelho. Trata-se de
uma obra orçada em 794 mil
euros que deverá ser concretizada num prazo de nove meses. O projecto prevê “a construção de um edifício novo,
designado por centro escolar
n.º 1 de Mangualde, integrado
no agrupamento de escolas de
Mangualde e abrangerá alunos
do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico”, segundo refere a autarquia em nota

enviada à comunicação social.
O edifício será constituído por
oito salas de aula, complementadas por duas salas para a expressão plástica, duas salas de
trabalho, anfiteatro, salas de
convívio para alunos, professores, pessoal não docente, instalações sanitárias, logradouro
e uma biblioteca. Trata-se, de
acordo com a autarquia, de um
projecto que pretende melhorar as condições de aprendizagem do alunos e as de trabalho dos docentes e funcionários.
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MANGUALDE Líder do PS recusa “chantagem” do PSD

Sócrates elogia
socialistas de Viseu
José Sócrates não poupou elogios ao presidente da Câmara de
Mangualde e ao responsável do PS de Viseu.
◗ José Lorena*

O

primeiro-ministro e
líder nacional do PS,
José Sócrates, cumpriu a promessa de se deslocar a Mangualde após a eleição do presidente da Câmara
local, o socialista João Azevedo. A ocasião criada para a
presença de Sócrates foi um
comício/festa no passado sábado à noite, em frente à autarquia e onde estiveram cerca de duas mil pessoas dos
distritos de Viseu e Castelo
Branco.
Logo no início do discurso, José Sócrates elogiou o
autarca de Mangualde, João
Azevedo, pelo “trabalho que
está a desenvolver no município e por ser o mais jovem presidente de câmara
do país”.
O líder dos socialistas
portugueses destacou também a liderança do PS de
Viseu, que há longos anos é
mantida por José Junqueiro,
actualmente também secretário de Estado do Poder Local. Junqueiro já anunciou
que vai deixar a liderança dos
socialistas de Viseu, não se
recandidatando no próximo
congresso da Federação Distrital do PS, marcado para o
final de Setembro.
José Sócrates marcou o
seu discurso com reacções

JOSÉ SÓCRATES teve um banho de multidão no comício de Mangualde

às mais recentes declarações do líder nacional do
PSD, Pedro Passos Coelho.
“O Governo não vai trocar o
apoio ao Orçamento do Estado para 2011 pela adesão às
propostas de revisão constitucional do PSD”, começou
por dizer, acrescentando que
“se há para aí alguém no
PSD que pensou que podia
fazer uma negociação com
o Partido Socialista trocando a revisão constitucional
por qualquer apoio para um
qualquer Orçamento do Estado, desengane-se, porque

nós não trocamos o Serviço
Nacional de Saúde, nem o
sistema público de educação, nem a liberalização dos
despedimentos por nenhum
apoio, por mais importante
que ele seja”.
No discurso, José Sócrates
elencou algumas das prioridades governativas, a começar pela “recuperação da economia e do desemprego” e
apresentou quatro críticas ao
projecto de revisão constitucional do PSD.
*com Lusa
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Mangualde

Autarquia realiza campanha
de sensibilização ambiental
A Câmara Municipal
de Mangualde está a
desenvolver, desde Março,
uma acção de contacto
e informação da população
com o objectivo de alertar
a população para
a necessidade
de preservar o ambiente
com a ajuda de
pequenos gestos
"Saiba onde e como depositar o seu lixo". Esta foi a primeira mensagem difundida junto
dos mangualdenses, em Março
deste ano. Versando a temática
dos resíduos sólidos urbanos,
esta acção explicava o que são
exactamente estes resíduos, genericamente designados como
"lixo doméstico", dando conta
dos procedimentos adequados
ao seu manuseamento e das
sanções aplicáveis ao incumprimento dessas regras.
No mês de Junho seguiu-se
uma mensagem relacionada
com a energia, que deixava algumas dicas sobre como poupar nos consumos domésticos,
mediante a adopção de "hábitos simples que, na hora de pagar a factura, podem fazer toda
a diferença". Nesta matéria,
Mangualde é já um exemplo,
através da substituição das lâmpadas nas ruas por outras de
menor consumo, que permitem minimizar as despesas
com a iluminação pública,
melhorando o seu desempenho ambiental.
Tendo consciência de que

Mangualdenses sensibilizados para a preservação do ambiente

cada português produz, em média, 550 quilogramas de resíduos por ano, e numa altura em
que Portugal é ainda um dos
países com menores índices de
reciclagem, a Câmara Municipal de Mangualde aposta também na inversão dessa tendência. Assim, no mês de Julho foi
enviada a todos os mangualdenses uma mensagem que salientava a importância da correcta separação do lixo e da sua
posterior deposição nos locais
adequados, evitando a contaminação do meio ambiente e dos
cursos de água.
No mês de Setembro o tema
central será a água. Porque se
trata de um recurso tão valioso
quanto escasso. Combater o
desperdício (nos banhos demorados, no acto de lavar os dentes, o rosto ou as mãos com

água corrente, na lavagem do
automóvel, na rega do jardim,
na existência de torneiras com
fugas ou na simples descarga
do autoclismo) é a principal tónica da mensagem difundida
pelo município, que sublinha a
relevância deste recurso, sem
esquecer a vertente da economia: "A água é um bem essencial. Poupe-a, e poupará também na sua carteira".
A compostagem caseira é a
temática escolhida para o próximo mês de Outubro, com a
difusão de uma mensagem que
explica o que é, como se faz e
que vantagens apresenta este
processo de tratamento do lixo.
A Câmara Municipal de
Mangualde acredita que a campanha "terá eco junto da população, que estará mais atenta às
necessidades do planeta".

Página 16

Diário de Viseu
ID: 31561146

23-08-2010

Tiragem: 2327

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,52 x 2,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

CÂMARA APELA
À POPULAÇÃO
PARA PRESERVAR
AMBIENTE
MANGUALDE

P7

Página 17

Diário de Viseu
A18

ID: 31561076

23-08-2010

Tiragem: 2327

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,64 x 30,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Secretário-geral do PS esteve na rentrée política do PS/Viseu

Sócrates elogia Junqueiro e Azevedo
no dia do contra-ataque político ao PSD
Sócrates escolheu
Mangualde, palco
da rentrée política
do PS/Viseu, para reagir
às recentes críticas
do PSD. Mas o discurso
contemplou ainda elogios
a José Junqueiro
e João Azevedo
Críticas fortes ao PSD, elogios os dirigentes distritais do PS.
Foi esta a tónica do discurso de
José Sócrates, na noite de sábado, em Mangualde, cidade que
recebeu a rentrée política da
Federação Distrital do PS.
Perante cerca de 1.500 pessoas, que encheram o Largo Dr.
Couto, o secretário-geral do PS
respondeu, como se esperava, a
Passos Coelho, mas também
elogiou o trabalho desenvolvido por José Junqueiro, líder do
PS/Viseu (que, como se sabe,
deixará o cargo ainda este ano),
e João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Mangualde e provável sucessor de
Junqueiro na estrutura distrital
do partido.
Ao actual secretário de Estado da Administração Local, Sócrates agradeceu o bom trabalho desenvolvido em prol do
partido em Viseu. "É um grande quadro político do PS", salientou.
Em relação a João Azevedo,
não teve dúvidas em afirmar
que se trata de "um dos quadros
políticos mais promissores do
PS". "Temos orgulho no trabalho que tem desenvolvido. Nas

José Sócrates respondeu às críticas de que tem sido alvo por parte do PSD

parcerias com o Governo na
construção de novas escolas e
unidades de saúde, mas também por ter desbloqueado um
problema antigo com a fábrica
da Citroen, que permitiu o seu
alargamento e a criação de 300
postos de trabalho", justificou.
PSD como alvo
Todavia, o prato forte do comício foi a resposta aos recentes ataques do PSD e ao cenário de crise política que muitos pintam. Avisou, desde logo,
que o PS fará negócios políticos
para a aprovação do Orçamento de Estado, nomeadamente com a proposta de revisão constitucional do PSD. A

Secretária de Estado Idália Moniz também esteve em Mangualde

proposta dos sociais-democratas mereceu, de resto, o seguinte comentário.
"É tão extremista do ponto
de vista ideológico que merece
ser discutido e o PSD não vai fugir a esse debate", destacou José
Sócrates, dedicando um quarto
de hora a criticar pontos específicos da proposta.
Para o secretário-geral do PS,
"as ameaças de crise" dos sociais-democratas têm como objectivo fazer esquecer o projecto.
Classificou-o como "convicções que não resistiram a três
semanas de debate político e à
primeira sondagem", acusando
o PSD de, assim, "perder credibilidade".

João Azevedo foi o 'anfitrião' da rentrée política do PS/Viseu

O líder do PS/Viseu, José Junqueiro, momentos antes do comício

Secretário-geral do PS teve a recepção que os dirigentes viseenses do partido esperavam
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SECRETÁRIO-GERAL DO PS ESTEVE NA RENTRÉE POLÍTICA DA FEDERAÇÃO DISTRITAL

P3

LUSA

Sócrates elogia
trabalho dos dirigentes
distritais do PS
JOSÉ SÓCRATES disse em Mangualde que José Junqueiro e João Azevedo são excelentes quadros do PS
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A vida dos bombeiros voluntários do distrito depois dos grandes incêndios

Pouco descanso e muito trabalho após dias de 'inferno'
Pouco descanso e muito
trabalho é normalmente
a vida dos bombeiros
voluntários, depois
de passarem pelo
Inferno... dias seguidos.
Ficámos a saber isso
através de direcções
de corporações de
bombeiros voluntários
que passaram por grandes
incêndios, em S. Pedro do Sul,
Mangualde e Tabuaço
SEIA DE MATOS

Muita gente tem a ideia de
que as pessoas abraçam o
voluntariado nos bombeiros
porque não querem trabalhar
nas suas actividades profissionais. Interessava, pois, saber a
vida que levam, depois de
acudirem a uma situação crítica, como houve algumas no
distrito.
Mário Pereira, adjunto de
comando dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul
(BVSPS), deu conta da realidade

da sua corporação, que "tem
acorrido a muitos reacendimentos, particularmente na zona de
Carvalhais".
Viaturas 'queixaram-se'
Questionado sobre as razões
do fenómeno, o adjunto de
comando dos BVSPS explica
que "isso se deve ao facto de o
incêndio ter sido cortado pelo
meio do monte, ficando muitas
raízes a arder por debaixo da
terra, havendo sempre o medo
de que apareça alguém a fazer a
ignição".
Apesar de "o pessoal tentar
repousar um bocado há, por outro lado, que fazer as reparações
das viaturas", que se encontram
"quase todas danificadas", revela
o adjunto de comando, que
esclarece, com ironia: "A maior
parte já tem muita idade e com
o 'treino' que apanharam acabaram por se queixar!"
Fora a Equipa de Combate a
Incêndios (ECIN) - voluntários
remunerados -, que trabalha 24
horas por dia, "o resto dos bom-

No dia depois do Inferno continua o trabalho

beiros retomou a vida profissional normal". E adianta: "Quem
está de férias prescinde, não raras vezes desse tempo para estar
aqui no quartel... em missão de
serviço!"
Tentámos falar com a direcção dos Bombeiros Voluntários
de Salvação Pública e de Santa

Cruz da Trapa, em S. Pedro do
Sul, mas sem sucesso.
Felizmente há mecânico
O comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
(BVM), Carlos Carvalho, colocado perante a mesma questão,
começa por falar do ECIN e da

Equipa Logística de Apoio ao
Combate (ELAC), que trabalha
também 24 horas por dia, com
os seus dois elementos a serem
igualmente voluntários remunerados.
No tocante aos BVM, Carlos
Carvalho referiu-se ainda àEquipa
de Intervenção Permanente (EIP),
financiada a 50 por cento pelo
Ministério da Administração
Interna e pela Câmara Municipal
de Mangualde, cuja tarefa é intervir em acidentes, sendo o horário
do grupo das 9h00 às 18h00.
"Quanto ao período mais vazio em termos de ocorrências, o
voluntariado responde consoante as suas disponibilidades
profissionais, pois os bombeiros
têm emprego. Só em situação de
catástrofe é que o deixam", salienta, concluindo: "mantemos
sempre um grupo de homens
com capacidade para dar uma
resposta efectiva!"
As viaturas, essas "vão para a
manutenção", sublinha Carlos
Carvalho, que aponta: "Felizmente temos um mecânico na

nossa estrutura!" Ernesto Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, onde ocorreu grande incêndio, de 6 a 11 do corrente
mês, falou-nos igualmente do
ECIN e dos voluntários que
"têm uma vida profissional
normal" e que, por isso, o seu
dia seguinte ao Inferno é retomar o trabalho.
"Outros que estão de férias,
acabam por vir para o quartel, de
forma a evitarem que alguém
caia num novo Inferno, inclusivamente nós." Uns encontram-se integrados no ECIN e outros
aparecem para servirem gratuitamente.
Agora, o tempo é passado a
fazer "a manutenção das viaturas", até porque os Bombeiros
Voluntários de Tabuaço já tiveram que dar apoio aos colegas
de Castro Daire, precisamente
por causa dos reacendimentos.
"Não basta só apagar o incêndio, pois há muitas noites activas", assinala o comandante Ernesto Ferreira.
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O TRABALHO DAS
CORPORAÇÕES
QUANDO NÃO
ESTÃO NO FOGO
VOLUNTÁRIOS DO DISTRITO
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Segunda-feira, 23 de Agosto 2010

A Câmara Municipal

de Mangualde está a desenvolver, desde Março, uma acção de contacto

e informação da população com o objectivo de alertar a população para

a necessidade

de preservar o ambiente com a ajuda de

pequenos gestos

"Saiba onde e como depositar o seu lixo". Esta foi a primeira mensagem difundida junto dos
mangualdenses, em Março deste ano. Versando a temática dos resíduos sólidos urbanos, esta acção
explicava o que são exactamente estes resíduos, genericamente designados como "lixo doméstico",
dando conta dos procedimentos adequados ao seu manuseamento e das sanções aplicáveis ao
incumprimento dessas regras.

No mês de Junho seguiu-se uma mensagem relacionada com a energia, que deixava algumas dicas
sobre como poupar nos consumos domésticos, mediante a adopção de "hábitos simples que, na hora
de pagar a factura, podem fazer toda a diferença". Nesta matéria, Mangualde é já um exemplo,
através da substituição das lâmpadas nas ruas por outras de menor consumo, que permitem
minimizar as despesas com a iluminação pública, melhorando o seu desempenho ambiental.

Tendo consciência de que cada português produz, em média, 550 quilogramas de resíduos por ano, e
numa altura em que Portugal é ainda um dos países com menores índices de reciclagem, a Câmara
Municipal de Mangualde aposta também na inversão dessa tendência. Assim, no mês de Julho foi
enviada a todos os mangualdenses uma mensagem que salientava a importância da correcta
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separação do lixo e da sua posterior deposição nos locais adequados, evitando a contaminação do
meio ambiente e dos cursos de água.

No mês de Setembro o tema central será a água. Porque se trata de um recurso tão valioso quanto
escasso. Combater o desperdício (nos banhos demorados, no acto de lavar os dentes, o rosto ou as
mãos com água corrente, na lavagem do automóvel, na rega do jardim, na existência de torneiras
com fugas ou na simples descarga do autoclismo) é a principal tónica da mensagem difundida pelo
município, que sublinha a relevância deste recurso, sem esquecer a vertente da economia: "A água é
um bem essencial. Poupe-a, e poupará também na sua carteira".

A compostagem caseira é a temática escolhida para o próximo mês de Outubro, com a difusão de
uma mensagem que explica o que é, como se faz e que vantagens apresenta este processo de
tratamento do lixo.

A Câmara Municipal de Mangualde acredita que a campanha "terá eco junto da população, que estará
mais atenta às necessidades do planeta".
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Sócrates escolheu Mangualde, palco

da rentrée política

do PS/Viseu, para reagir às recentes críticas

do PSD. Mas o discurso contemplou ainda elogios a José Junqueiro

e João Azevedo

Críticas fortes ao PSD, elogios os dirigentes distritais do PS. Foi esta a tónica do discurso de José
Sócrates, na noite de sábado, em Mangualde, cidade que recebeu a rentrée política da Federação
Distrital do PS.

Perante cerca de 1.500 pessoas, que encheram o Largo Dr. Couto, o secretário-geral do PS
respondeu, como se esperava, a Passos Coelho, mas também elogiou o trabalho desenvolvido por José
Junqueiro, líder do PS/Viseu (que, como se sabe, deixará o cargo ainda este ano), e João Azevedo,
presidente da Câmara Municipal de Mangualde e provável sucessor de Junqueiro na estrutura distrital
do partido.

Ao actual secretário de Estado da Administração Local, Sócrates agradeceu o bom trabalho
desenvolvido em prol do partido em Viseu. "É um grande quadro político do PS", salientou.

Em relação a João Azevedo, não teve dúvidas em afirmar que se trata de "um dos quadros políticos
mais promissores do PS". "Temos orgulho no trabalho que tem desenvolvido. Nas parcerias com o
Governo na construção de novas escolas e unidades de saúde, mas também por ter desbloqueado um
problema antigo com a fábrica da Citroen, que permitiu o seu alargamento e a criação de 300 postos
de trabalho", justificou.
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PSD como alvo

Todavia, o prato forte do comício foi a resposta aos recentes ataques do PSD e ao cenário de crise
política que muitos pintam. Avisou, desde logo, que o PS fará negócios políticos para a aprovação do
Orçamento de Estado, nomeadamente com a proposta de revisão constitucional do PSD. A proposta
dos sociais-democratas mereceu, de resto, o seguinte comentário.

"É tão extremista do ponto de vista ideológico que merece ser discutido e o PSD não vai fugir a esse
debate", destacou José Sócrates, dedicando um quarto de hora a criticar pontos específicos da
proposta.

Para o secretário-geral do PS, "as ameaças de crise" dos sociais-democratas têm como objectivo fazer
esquecer o projecto.

Classificou-o como "convicções que não resistiram a três semanas de debate político e à primeira
sondagem", acusando o PSD de, assim, "perder credibilidade".
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"Ponha-lhe Manel ou Jaquim, é indiferente". O nome. Porque o resto faz toda a diferença. O resto é o
porco a que cheira, mal se avizinha a praça Dr. Couto, que é como quem diz o largo da Câmara
Municipal de Mangualde.
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"Ponha-lhe Manel ou Jaquim, é indiferente". O nome. Porque o resto faz toda a diferença. O resto é o
porco a que cheira, mal se avizinha a praça Dr. Couto, que é como quem diz o largo da Câmara
Municipal de Mangualde.

Festa em Mangualde

Um animal que pesa uns 500 euros e que "Manel ou Jaquim" fatia para a fome que aparecer. Porque
é do partido e gosta de ajudar e de estar e pronto. E, parecendo que não, é o líder que aí vem mais
logo, fechar a correr a "re-entre federativa de Viseu". Não há meio de acertarem nos "e" da rentrée,
maldito aquele que decidiu que o início do ano político se haveria de dizer em Francês.

Os finos a 80 cêntimos hão-de pagar o porco. Garante. "É 100% de lucro". E, "qualquer dia", ainda
teremos um "Manel ou Jaquim, é indiferente", a "ministro da Economia".

"Maria ou Manuela, é indiferente", espalha pratos e sacode moscas do balcão de atoalhado de plástico
negro. Elas colam aqui, o calor ainda é o do querido mês de Agosto no interior do país.

Enquanto o Sol se põe, a praça compõe-se, tapete vermelho, gente a guardar lugar entre bandeiral
rosa e branco, rápido, a festa é às 19.50. Primeiro o autarca que ganhou a câmara como nunca o PS
tinha feito por cá, 12 anos depois de outros. Diz Fernando Correia, líder da JS local. Rápido porque
depois ainda entra José Junqueiro, da distrital de Viseu, e, por fim, o secretário-geral do partido.
Depressinha, que às 21.15 joga o Benfica e contra factos não há argumentos...

Ivete Carneiro
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a última vez em que o secretário-geral do Partido Socialista esteve em Mangualde prometi
aos mangualdenses que, quando voltassem a
ver José Sócrates no nosso concelho, seria eu o
seu presidente. E de facto assim é. Hoje cumpro essa promessa, marcando presença, ao lado do nosso
líder, no comício de abertura do ano político da Federação Distrital de Viseu, que tem lugar esta noite, pelas 20
horas, no Largo Dr. Couto, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Mangualde.
Quase um ano depois de termos alcançado a responsável função de liderar o município, é aqui, em Mangualde,
que voltamos a receber, de braços abertos, o nosso líder,
num comício que é já uma tradição do PS/Viseu nesta
altura do ano, e em que mais uma vez ﬁcará bem patente
a força, a vitalidade e a mobilização dos socialistas do distrito de Viseu, e em particular dos socialistas do concelho
de Mangualde.
O nosso secretário-geral sabe que será bem recebido
na cidade onde, há pouco mais de um ano, foi ouvido
e aclamado por mais de 1.500 pessoas, serenas no seu
apoio ao PS e ao Governo e conﬁantes no trabalho que
vem sendo realizado.
Não têm sido fáceis os últimos meses. Num contexto
de forte crise internacional, o Governo tem combatido
ﬁrmemente pelo progresso de Portugal. Consciente de

que a maior missão de um político é enfrentar as diﬁculdades, lutando com rigor e persistência pela aﬁrmação
das suas políticas e pelo bem-estar dos cidadãos, José
Sócrates sabe, como ninguém, que só medidas enérgicas e de exigência poderão relançar a economia e voltar a
colocar Portugal no trilho do desenvolvimento. À frente
deste governo, o nosso líder tem sido o maestro da luta
contra as diﬁculdades. O sucesso da política socialista
transparece das últimas estatísticas, que atestam o contínuo crescimento da economia e a inversão da tendência
crescente da taxa de desemprego. Sinais de progresso!
É por isso que sei que José Sócrates terá hoje uma
enorme recepção em Mangualde. Tal como teve em
Setembro do ano passado. Num momento particularmente difícil para o País, os mangualdenses terão esta
noite a oportunidade de ouvir José Sócrates abordar
alguns dos temas mais relevantes da actualidade política
nacional.
Não podemos, obviamente, deixar de nos congratular
pelo facto de Sócrates vir de novo ao nosso concelho.
Uma iniciativa que nos enche de orgulho e que renova
a nossa ﬁrme certeza de que a cúpula do partido está
e continuará a estar atenta à nossa região, à sua vitalidade e ao sucesso das políticas que por aqui vamos
implementando. Mangualde está, uma vez mais, na linha
da frente do socialismo português!
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HOJE EM MANGUALDE

Sócrates no comício de reabertura
do ano político do PS de Viseu
I José Sócrates está hoje em
Mangualde para participar, às
20h00, no comício de “reabertura
do ano político” da Federação de
Viseu do Partido Socialista.
José Junqueiro, presidente desta estrutura partidária, adiantou
que o comício «cumpre a tradição» da federação ao convidar,
todos os anos, o secretário-geral
do PS para ir iniciar o ano político
do distrito.
Ressalvando que não se trata
da “rentrée” política do partido,
agendada para 4 de Setembro em
Matosinhos, mas apenas a «reabertura do ano político» da Federação de Viseu, José Junqueiro
admitiu esperar ter em Mangualde uma «grande recepção» a José
Sócrates que transmita «uma
ideia concreta da grande força e
da grande mobilização do partido

para os desafios» que vai enfrentar neste novo ciclo político.
O também secretário de Estado da Administração Local lembrou que além dos temas “quentes” a nível nacional, este comício
será uma «oportunidade para
afirmar as nossas prioridades e
sublinhar o movimento de progresso que se regista no distrito».
«Vai ser a partir de Mangualde
que José Sócrates vai marcar a
sua posição», acrescentou o socialista José Junqueiro.
A escolha de Mangualde para
este arranque do novo ano político fica a dever-se ao facto de João
Azevedo (PS), presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, ser um dos edis mais jovens
do país o que permite demonstrar a «vitalidade que o partido
tem». l
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Comício em Mangualde

José Sócrates e o PS vão assinalar o regresso da actividade política esta noite com um comício, em
Mangualde. Em directo do local. Declarações de José Sócrates.
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Comício do PS

A noite de hoje é marcada pelo comício do PS, em Mangualde. José Sócrates acusou Passos Coelho de
um discurso leviano.
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OE 2011

por JOÃO PEDRO HENRIQUES e PAULA SÁ, com AMADEU ARAÚJO

José Sócrates vai aproveitar um comício do PS em Mangualde amanhã para acusar Passos Coelho de
"irresponsabilidade"

O clima de tensão política entre os dois maiores partidos irá agravar--se depois do discurso que José
Sócrates está a preparar para um comício amanhã, em Mangualde (distrito de Viseu).

Segundo fonte da direcção socialista, vai denunciar a "irresponsabilidade política" no lançamento pelo
PSD de um discurso que considera de "crise política".

Pano de fundo das palavras do líder socialista são as ameaças do PSD de fazer chumbar o Orçamento
do Estado para 2011 caso seja aumentada a carga fiscal e não diminuída a despesa pública.

Sócrates, segundo a mesma fonte, prepara-se para fazer um discurso de "afirmação da linha política
da governação". Isto inclui manter os compromissos do PEC-I, um dos quais a diminuição dos
reembolsos fiscais por despesas de saúde e educação, algo que o PSD vivamente contesta (bem como
o CDS, aliás). O Governo considera que os cortes nas deduções fiscais não representam um aumento
dos impostos.

O discurso de Mangualde será uma espécie de ensaio para a rentrée nacional do PS, que terá lugar
em Matosinhos, dia 4 de Setembro. No sábado discursarão, além de Sócrates, o líder distrital do PS de
Viseu, José Junqueiro, e o presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo. À hora dos telejornais
da noite.

O Governo "tem todas as condições para preparar um orçamento que o PSD possa viabilizar desde
que não haja aumento de impostos nem cortes nos benefícios fiscais na saúde e educação". A garantia
é do presidente do PSD que reagiu assim às criticas socialistas. Passos Coelho lembrou que as
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condições foram transmitidas "atempadamente ao Governo". E justificou as declarações de Miguel
Relvas, que devolveu a acusação de "chantagem" ao Executivo, com o facto de o partido não poder
"ficar irresponsavelmente calado, à espera que o Governo apresente o Orçamento, para depois, em
cima da hora, dizermos que têm coisas que não consideramos aceitáveis", justificou.

E sobre a crise política sentenciou que "os portugueses percebem que a única coisa de que não
precisamos para o Orçamento 2011 é de um aumento de impostos através dos cortes nos benefícios
fiscais" que representam um esforço de 430 milhões de euros "a pagar a mais ao Estado", durante o
ano de 2011.

O socialista Vitalino Canas mantém que é uma "irresponsabilidade" quem pensa que é possível abrir
uma crise política em Portugal. O membro do Secretariado Nacional do PS sublinha que os 'avisos'
internacionais (ver texto ao lado), mostram que "seria péssimo para a credibilidade de Portugal e para
a nossa defesa nos mercados externos" a não aprovação do OE.

No que toca ao pomo da discórdia, a redução das deduções fiscais com a educação e a saúde, Vitalino
Canas lembra que a medida foi inscrita no PEC. "Trata-se de um compromisso de Portugal junto das
instâncias comunitárias que não se pode deitar fora só porque o PSD mudou de liderança", sublinha o
dirigente do PS.
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O presidente da Federação Socialista de Viseu José Junqueiro, adiantou que o comício "cumpre a
tradição" desta distrital ao todos os anos convidar o secretário-geral do partido para ir iniciar o ano
político do distrito.

Ressalvando que não se trata da "rentrée" política do partido, agendada para 4 de Setembro em
Matosinhos, mas apenas a "reabertura do ano político" da Federação de Viseu, José Junqueiro admitiu
esperar ter em Mangualde uma "grande recepção" a José Sócrates que transmita "uma ideia concreta
da grande força e da grande mobilização do partido para os desafios" que vai enfrentar neste novo
ciclo político. O também secretário de Estado da Administração Local lembrou que além dos temas
"quentes" a nível nacional, este comício será uma "oportunidade para afirmar as nossas prioridades e
sublinhar o movimento de progresso que se regista no distrito".

"Vai ser a partir de Mangualde que José Sócrates vai marcar a sua posição", acrescentou o socialista
José Junqueiro.

A escolha de Mangualde para este arranque do novo ano político fica a dever-se ao facto de João
Azevedo (PS), Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ser um dos edis mais jovens do país o
que permite demonstrar a "vitalidade que o partido tem".

Já para o autarca mangualdense, esta é mais um sinal da confiança que o secretário-geral deposita
no partido a nível distrital. "É uma forma, também, de demonstrar o dinamismo que o Governo tem
manifestado para com a região", frisou.
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Os incêndios que assolaram o concelho de Mangualde desde o dia 10 de Agosto, e que atingiram
gravemente as freguesias de Chãs de Tavares, Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de
Cervães, estão, à data de hoje, considerados extintos.

Por conseguinte, a autarquia de Mangualde emitiu uma nota de agradecimento.

Os mangualdenses têm hoje em dia uma corporação de Bombeiros Voluntários da qual se podem
orgulhar e que transmite um sentimento de grande segurança graças aos seus homens e mulheres
que em regime de benevolato se entregam de corpo e alma à causa nobre de ajudarem as
populações. A protecção Civil Municipal tudo fará para que em articulação contínua e permanente,
como foi o caso mais recente, possa apoiar e colaborar para que nada falte aos bombeiros nas
ocorrências que ao longo do ano possam colocar em causa a segurança dos mangualdenses.

A Protecção Civil é para a autarquia de Mangualde um tema muito sério e que está a ser tratado com
grande profissionalismo e dedicação, sem demagogias e sem politiquices.

Bem hajam a todos!

Actualizado em Sexta, 20 Agosto 2010 14:37
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Ameaça de dissolução

20.08.2010 - 08:28 Por Sofia Rodrigues

Ideia de "irresponsabilidade" do líder do PSD será a tónica da intervenção do primeiro--ministro no
comício de amanhã em Mangualde.

José Sócrates, enquanto secretário-geral do PS, prepara-se para lançar um contra-ataque ao líder do
PSD, Pedro Passos Coelho, amanhã à noite, num comício de reabertura do ano político, em
Mangualde. Em resposta ao ultimato de Passos Coelho lançado no sábado passado na festa do Pontal,
o primeiro-ministro vai denunciar a "irresponsabilidade" do lançamento do discurso de crise política.

Este vai ser o mote da intervenção de José Sócrates no comício de arranque do ano político da
Federação Distrital de Viseu, segundo fonte socialista. Esta iniciativa, em que irá também falar José
Junqueiro, presidente da distrital, e o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
será o palco para o primeiro-ministro ensaiar um contra-ataque ao PSD, mas não é a rentreé do
partido. Essa está marcada só para dia 4 de Setembro, em Matosinhos.

A ideia de "irresponsabilidade política" tem dominado as reacções socialistas ao discurso de Passos
Coelho do fim-de-semana passado. Na intervenção de amanhã, o primeiro-ministro vai também
reafirmar as linhas políticas de governação.

É a resposta de Sócrates ao fantasma de uma crise política lançado há quase uma semana pelo líder
do PSD quando, no final do seu discurso, desafiou Cavaco Silva a "devolver a palavra aos
portugueses" se o Governo continuasse a fazer de conta que está "em gestão". Na mesma
intervenção, Passos Coelho também deixou um aviso quanto ao próximo Orçamento do Estado: o PSD
não aprovará a lei se a proposta do Governo não impuser travão na despesa e se implicar um
aumento de impostos.

Dias depois das críticas socialistas a este discurso de antecipação de condições à aprovação do
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Orçamento do Estado, uma outra voz do PSD, Pedro Santana Lopes, veio apelar ao Presidente da
República para "promover um Governo de coligação com apoio maioritário", embora reconheça que
Cavaco Silva não deverá dissolver o Parlamento até dia 9 de Setembro, a data possível que
corresponde ao prazo máximo permitido por lei antes de eleições presidenciais. No entanto, o antigo
primeiro-ministro social-democrata lembrou que se o Orçamento do Estado for chumbado estará
criado "um cenário dantesco para o país".

A ideia de um Governo de coligação - mas com PS, PSD e CDS - já tinha sido deixada pelo líder dos
centristas Paulo Portas, no debate do Estado da Nação, no Parlamento, pedindo ao primeiro-ministro
para que abandonasse o cargo.

O aviso sobre as condições que o PSD impõe para dar luz verde ao Orçamento do Estado tem
suscitado reacções entre os socialistas. Em entrevista ao Diário Económico de quarta-feira, o ministro
da Defesa Augusto Santos Silva sublinhou que "nenhum Governo governa sem Orçamento aprovado".
Rejeitou "chantagens" e acusou o PSD de "irresponsabilidade política" por não aceitar a redução dos
tectos nas deduções fiscais na Saúde e na Educação defendidas pelo Governo.

Enquanto membro do secretariado nacional do PS, Santos Silva lembrou que o PSD "acompanhou" o
Governo na aprovação do Programa de Estabilidade e Crescimento e insistiu que a última coisa que
Portugal precisa era de acrescentar uma crise política à crise económica.

A resposta veio pela voz do líder parlamentar do PSD, Miguel Macedo, que rejeitou qualquer ideia de
crise política. "Nós não queremos crise política nenhuma. Se a quiséssemos, não estaríamos a dizer
com esta antecedência quais são as condições, que não são extraordinárias mas que é aquilo que um
partido responsável da oposição pode e deve dizer para viabilizar um orçamento que não é o seu",
afirmou Miguel Macedo.
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Sócrates lança contra-ataque a Passos Coelho
por causa do discurso da crise política
MIGUEL MANSO

Sofia Rodrigues

Ideia de “irresponsabilidade”
do líder do PSD será a tónica
da intervenção do primeiro-ministro no comício de
amanhã em Mangualde
a José Sócrates, enquanto secretáriogeral do PS, prepara-se para lançar
um contra-ataque ao líder do PSD,
Pedro Passos Coelho, amanhã à noite,
num comício de reabertura do ano
político, em Mangualde. Em resposta
ao ultimato de Passos Coelho lançado
no sábado passado na festa do Pontal,
o primeiro-ministro vai denunciar a
“irresponsabilidade” do lançamento
do discurso de crise política.
Este vai ser o mote da intervenção
de José Sócrates no comício de arranque do ano político da Federação Distrital de Viseu, segundo fonte socialista. Esta iniciativa, em que irá também
falar José Junqueiro, presidente da
distrital, e o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, será o palco para o primeiroministro ensaiar um contra-ataque ao
PSD, mas não é a rentreé do partido.
Essa está marcada só para dia 4 de
Setembro, em Matosinhos.
A ideia de “irresponsabilidade
política” tem dominado as reacções
socialistas ao discurso de Passos Coelho do ﬁm-de-semana passado. Na
intervenção de amanhã, o primeiroministro vai também reaﬁrmar as linhas políticas de governação.
É a resposta de Sócrates ao fantasma de uma crise política lançado há
quase uma semana pelo líder do PSD
quando, no ﬁnal do seu discurso, desaﬁou Cavaco Silva a “devolver a palavra aos portugueses” se o Governo
continuasse a fazer de conta que está
“em gestão”. Na mesma intervenção,
Passos Coelho também deixou um
aviso quanto ao próximo Orçamento

Sócrates vai reagir em Mangualde à pressão do PSD sobre Orçamento

do Estado: o PSD não aprovará a lei se
a proposta do Governo não impuser
travão na despesa e se implicar um
aumento de impostos.
Dias depois das críticas socialistas a
este discurso de antecipação de con-

dições à aprovação do Orçamento do
Estado, uma outra voz do PSD, Pedro
Santana Lopes, veio apelar ao Presidente da República para “promover
um Governo de coligação com apoio
maioritário”, embora reconheça que

Cavaco Silva não deverá dissolver o
Parlamento até dia 9 de Setembro,
a data possível que corresponde
ao prazo máximo permitido por lei
antes de eleições presidenciais. No
entanto, o antigo primeiro-ministro
social-democrata lembrou que se o
Orçamento do Estado for chumbado
estará criado “um cenário dantesco
para o país”.
A ideia de um Governo de coligação
– mas com PS, PSD e CDS – já tinha
sido deixada pelo líder dos centristas
Paulo Portas, no debate do Estado da
Nação, no Parlamento, pedindo ao
primeiro-ministro para que abandonasse o cargo.
O aviso sobre as condições que
o PSD impõe para dar luz verde ao
Orçamento do Estado tem suscitado
reacções entre os socialistas. Em entrevista ao Diário Económico de quarta-feira, o ministro da Defesa Augusto
Santos Silva sublinhou que “nenhum
Governo governa sem Orçamento
aprovado”. Rejeitou “chantagens” e
acusou o PSD de “irresponsabilidade política” por não aceitar a redução dos tectos nas deduções ﬁscais
na Saúde e na Educação defendidas
pelo Governo.
Enquanto membro do secretariado
nacional do PS, Santos Silva lembrou
que o PSD “acompanhou” o Governo
na aprovação do Programa de Estabilidade e Crescimento e insistiu que a
última coisa que Portugal precisa era
de acrescentar uma crise política à
crise económica.
A resposta veio pela voz do líder
parlamentar do PSD, Miguel Macedo,
que rejeitou qualquer ideia de crise
política. “Nós não queremos crise
política nenhuma. Se a quiséssemos,
não estaríamos a dizer com esta antecedência quais são as condições,
que não são extraordinárias mas que
é aquilo que um partido responsável
da oposição pode e deve dizer para
viabilizar um orçamento que não é o
seu”, aﬁrmou Miguel Macedo.
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Ameaça de dissolução

Sócrates vai dar
resposta a Passos
amanhã em Viseu
a O líder do PS e primeiro-ministro
prepara para amanhã, num comício
em Mangualde, Viseu, um contra-ataque às ameaças de chumbo do Orçamento do Estado e de dissolução
do Parlamento proferidas por Passos
Coelho no Pontal. c Portugal, 10
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Mangualde

Sócrates espera grande recepção
para enfrentar novo ciclo político
José Sócrates está
amanhã em Mangualde
para a "abertura
do ano político".
O secretário-geral do PS
escolheu este município
para uma iniciativa onde
os socialistas esperam
mostrar a "grande força
e mobilização" do partido
O presidente da Federação
Socialista de Viseu José Junqueiro, adiantou que o comício
"cumpre a tradição" desta distrital ao todos os anos convidar o
secretário-geral do partido para
ir iniciar o ano político do distrito.
Ressalvando que não se trata
da "rentrée" política do partido,
agendada para 4 de Setembro
em Matosinhos, mas apenas a
"reabertura do ano político" da
Federação de Viseu, José Junqueiro admitiu esperar ter em
Mangualde uma "grande
recepção" a José Sócrates que
transmita "uma ideia concreta
da grande força e da grande
mobilização do partido para os
desafios" que vai enfrentar

Comício com José Sócrates realiza-se na Praça do Município

neste novo ciclo político. O
também secretário de Estado
da Administração Local lembrou que além dos temas
"quentes" a nível nacional, este
comício será uma "oportunidade para afirmar as nossas prioridades e sublinhar o movimento de progresso que se
regista no distrito".
"Vai ser a partir de Mangualde que José Sócrates vai marcar
a sua posição", acrescentou o
socialista José Junqueiro.

A escolha de Mangualde para este arranque do novo ano
político fica a dever-se ao facto
de João Azevedo (PS), Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, ser um dos edis
mais jovens do país o que permite demonstrar a "vitalidade
que o partido tem".
Já para o autarca mangualdense, esta é mais um sinal da
confiança que o secretário-geral
deposita no partido a nível distrital. "É uma forma, também,

de demonstrar o dinamismo
que o Governo tem manifestado para com a região", frisou.
Depois deste comício organizado pelo PS/Viseu, José Sócrates participará 15 dias depois, a
4 de Setembro, na "rentrée"
política do partido marcada em
Matosinhos. A "rentrée" dos
socialistas deverá decorrer
durante a tarde e contará com
várias intervenções de dirigentes partidários e encerrará com
o discurso do líder do PS.
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P7

Sócrates participa
em comício do PS
em Mangualde
Dirigentes do PS/Viseu esperam
grande recepção ao secretário-geral
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O presidente da Federação Socialista de Viseu José Junqueiro, adiantou que o comício "cumpre a
tradição" desta distrital ao todos os anos convidar o secretário-geral do partido para ir iniciar o ano
político do distrito.

Ressalvando que não se trata da "rentrée" política do partido, agendada para 4 de Setembro em
Matosinhos, mas apenas a "reabertura do ano político" da Federação de Viseu, José Junqueiro admitiu
esperar ter em Mangualde uma "grande recepção" a José Sócrates que transmita "uma ideia concreta
da grande força e da grande mobilização do partido para os desafios" que vai enfrentar neste novo
ciclo político. O também secretário de Estado da Administração Local lembrou que além dos temas
"quentes" a nível nacional, este comício será uma "oportunidade para afirmar as nossas prioridades e
sublinhar o movimento de progresso que se regista no distrito".

"Vai ser a partir de Mangualde que José Sócrates vai marcar a sua posição", acrescentou o socialista
José Junqueiro.

A escolha de Mangualde para este arranque do novo ano político fica a dever-se ao facto de João
Azevedo (PS), Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ser um dos edis mais jovens do país o
que permite demonstrar a "vitalidade que o partido tem".

Já para o autarca mangualdense, esta é mais um sinal da confiança que o secretário-geral deposita
no partido a nível distrital. "É uma forma, também, de demonstrar o dinamismo que o Governo tem
manifestado para com a região", frisou.

Depois deste comício organizado pelo PS/Viseu, José Sócrates participará 15 dias depois, a 4 de
Setembro, na "rentrée" política do partido marcada em Matosinhos. A "rentrée" dos socialistas deverá
decorrer durante a tarde e contará com várias intervenções de dirigentes partidários e encerrará com
o discurso do líder do PS.
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4 SETEMBRO – MANGUALDE
GRAFFITI GALLERY
No próximo dia 4 de Setembro (sábado) será inaugurada, na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, pelas
18h00, a exposição «Graffiti Gallery», de Zela. Com apenas uma
lata de spray, Zela imprime nas suas obras um traço único, onde o
real e o imaginário caminham lado a lado na representação de um
mundo urbano. Esta mostra, de entrada livre, insere-se na programação das Festas da Cidade, que decorrem em Mangualde de 1 a 8
de Setembro, e estará patente até 30 de Setembro.
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MANGUALDE

Conselho Local de Acção Social aprova Pré-Diagnóstico
O Conselho Local de Acção
Social de Mangualde (CLASM),
do qual a Câmara Municipal faz
parte, aprovou, oportunamente, o
Pré-Diagnóstico Social Concelhio
2010, documento que define o
retrato social. O Diagnóstico Social é um instrumento dinâmico e
consiste no levantamento, análise
e interpretação das causas e dos
problemas sociais existentes no
concelho de Azurara, definindo
também as prioridades em atacálos.
De acordo com o presidente da
Câmara Municipal, João Azevedo,
este documento ‘assume uma
enorme importância na medida
em que faz uma caracterização do
Concelho, indicando os problemas
e as necessidades da população,
mas também os recursos e potencialidades’.
DEFINIR E CONCRETIZAR
POLÍTICAS
Para João Azevedo, o documento é apenas ‘o começo de um tra-

balho fundamental para qualquer
concelho. Só com este estudo em
mãos é possível definir e concretizar políticas de gestão enquadradas
com a realidade’. Assim, com a
conclusão deste estudo, ‘ser-nos-á
possível redefinir e redireccionar a
estratégia de gestão para que possamos ter um Mangualde melhor e
para todos’, sublinhou o autarca.
Nas conclusões, adianta-se,
relativamente à sua Demografia/
População que a maioria da população se concentra no grupo
etário dos 25-64 anos; acentua-se
o aumento dos grupos etários mais
idosos e a diminuição dos jovens; a
maioria da população pertence ao
sexo feminino; a taxa de crescimento natural é negativa; a população
portadora de deficiência representa
cerca de 6% da população, sendo
que esta é, na sua maioria, portadora de deficiência motora. No que
refere ao Emprego e Desemprego
o estudo diz que a maioria da
população empregada é do sexo
masculino; o desemprego afecta
principalmente a população femi-

nina; a maioria dos desempregados
tem idades compreendidas entre
os 35 e os 54 anos. Possui também
uma reduzida escolarização, o que
dificulta a sua inserção no mercado
de trabalho.

que pertencem na sua maioria ao
sexo feminino com idade igual ou
inferior a 24 anos; elevado número de pensionistas, a maioria das
quais por velhice. A maior parte
dos casos sinalizados à CPCJ é por
situações de negligência.

FRACA ESCOLARIZAÇÃO
FALTAM RAMPAS DE ACESSO
No que concerne às Actividades
Económicas, verifica-se o aumento
da população nos sectores secundário e terciário e diminuição no
sector primário; prevalência do
sexo masculino na população com
actividade económica e do sexo
feminino no conjunto da população sem actividade económica;
fraca escolarização dos produtores
agrícolas e envelhecimento desta
mão-de-obra. De referir ainda que
a maioria destes pertence ao sexo
masculino; aumento do poder de
compra no concelho de Mangualde, o que traduz um aumento na
qualidade de vida da população.
Relativamente à protecção
social/acção social, é considerável
o número de beneficiários de RSI,

Em relação ao sector da Habitação: Aumento na quantidade de
alojamentos ocupados, nomeadamente os de uso sazonal ou secundário, equipados com instalações
de 1ª necessidade, como electricidade, retrete, água canalizada, etc.
e a maioria dos edifícios não possui
rampas de acesso nem elevador,
existindo uma grave lacuna ao nível
das condições de acessibilidade dos
edifícios a pessoas portadoras de
deficiência motora ou com dificuldades de locomoção.
Na Educação é reduzido o perfil
de escolarização e de qualificação
de mão-de-obra.
Saúde - A unidade para o atendimento e prestação de cuidados

de saúde à população é o Centro
de Saúde. Cerca de 25% do total da
população são bebedores excessivos ou alcoólicos.
Turisticamente, o concelho
caracteriza-se por possuir um património histórico/cultural muito
rico.
Ambiente - A maioria dos edifícios possui recolha de resíduos
sólidos; aumentou a reciclagem.
A água da rede pública não
chega a todas as povoações do concelho, abastecendo 89%. Diminuiu
o número de incêndios florestais,
bem como a área ardida.
Nesta reunião foram ainda
aprovadas as adesões ao CLASM,
da Equipa de Apoio às Escolas de
Mangualde, da Junta de Freguesia
de Abrunhosa-a-Velha, da Junta
de Freguesia de São João da Fresta,
do Núcleo Local de Inserção de
Mangualde e da Associação para
a Ajuda Solidária de Viseu (Banco
Alimentar Contra a Fome de Viseu), cuja adesão ao CLASM foi a
primeira do Distrito.
Textos: R. Bispo
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O INVESTIMENTO MUNICIPAL É DE 276 MIL EUROS

Obras no eixo rodoviário
Alto da Cruz / Abrunhosa do Mato
Arrancou a empreitada das obras correspondentes ao eixo rodoviário do Alto da Cruz a Abrunhosa do Mato.
Abrange cerca de 2 kms de vias municipais. Esta intervenção da Câmara Municipal de Mangualde visa essencialmente melhorar os acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato.
O investimento municipal é de 276 mil euros. Estão incluídos cerca de 750 metros que irão constituir uma
variante ao último troço da EM 645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso norte a esta. Esta
empreitada complementa ainda o eixo alternativo à EN 234, passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do Mato,
Contenças de Baixo e Contenças de Cima. O prazo de execução de obra é de 180 dias. De destacar a promoção
de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de tráfego em ambientes urbano e rural. Para o
efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e superficial do pavimento, das condições de drenagem,
equipamento de segurança e melhoria das condições de visibilidade.
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DE 1 A 8 DE SETEMBRO

Mangualde em festa
A Câmara Municipal de Mangualde promove, de 1 a 6 de Setembro, as Festas da Cidade. Para
os dias 7 e 8 estão reservadas as
Festas da Senhora do Castelo, cuja
programação é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia
local. As atracções musicais que
irão colocar Mangualde em festa
passam pelos Xeque-Mate (dia 2);
Alta Frequência e Os Mesa (dia 3);

Alcatuna, Hi-Fi e Tiago Bettencourt
& Mantha (dia 4); Mega e SANTAMARIA (dia 5); e Bulldozer e
Angriff (dia 6).
Inserido na programação das
Festas da Cidade, realizar-se-á o
I Festival de Sopa de Mangualde/
2010, acção que decorrerá no dia 5
de Setembro, na Av. Conde D. Henrique, onde os visitantes poderão
saborear diversas sopas tradicionais

portuguesas.
No fim-de-semana, dias 4 e 5,
decorrerá a Feira de Antiguidades,
no Largo do Rossio. Haverá ainda
lugar a um Festival de Bandas Filarmónicas, no dia 1 de Setembro, e,
no dia 4, decorrerá o Torneio Jovem
Internacional de Xadrez (Largo Dr.
Couto) e o Jogo de Futebol com os
veteranos do Sporting, no Estádio
Municipal, às 17 horas.
A programação dos dias 7 e
8 de Setembro - Festas da Sr.ª do
Castelo – é da responsabilidade
da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde
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Vai acontecer…
20 A 22 AGOSTO - MANGUALDE
X CONCENTRAÇÃO MOTARD
As Piscinas Municipais de Mangualde recebem, nos dias 20, 21
e 22 de Agosto, a X Concentração Motard organizada pela Câmara
Municipal e pelo Motoclube de Mangualde. Durante três dias, os
anjos do asfalto do concelho celebram uma década dedicada às
motos com um programa bastante variado e para todos os gostos.
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OPINIÃO

O calor aperta, ... chegam os incêndios

ALMEIDA HENRIQUES
DEPUTADO PSD

Regressado de férias, retemperado e cheio de vontade de
abraçar os diferentes dossiers
que tenho em mãos, acompanhei pelas notícias e contactos
telefónicos a evolução dos
incêndios, com particular
incidência no nosso Distrito,
um flagelo que, ano após ano,
nos faz sofrer, perder vidas
humanas e delapidar o valio-

so património que é a floresta.
Parece sempre que o diagnóstico está feito, que o importante é a limpeza das florestas, o
reforço de meios aéreos, terrestres e humanos, o incremento da vigilância, preparase sempre a época com a convicção que vai correr melhor
mas, a verdade, é que se o calor
aperta os incêndios propagam-se às dezenas; pelas informações recentes, já há este
ano mais área ardida do que
nos dois últimos anos.
Há questões de fundo que
estão por resolver, desde o sistema da propriedade em Portugal, alguns dos donos nem
sabem onde ficam os seus pinhais, nunca se estimulou o
tirar partido desta riqueza,
entregando a limpeza e exploração a quem sabe, profissio-

nalizar o serviço de combate
aos incêndios e apostar na
limpeza.
Verificamos que, mesmo
Países com mais meios como
os EUA, quando o calor aperta
nem todo os meios impedem
a calamidade; são inúmeras as
notícias, na Grécia, na Rússia,
no sul de França, em Espanha,
ao longo dos anos há sempre
dois ou três Países mais fustigados.
Não quero com isto ilibar o
Governo, se alguém tem responsabilidades é quem Governou 13 anos nos últimos 15, o
Partido Socialista, mas a verdade é que fazer baixa politica
com um drama destes é penoso
e mau para o País e para as
populações.
Duma vez por todas é preciso colocar os mais capazes a tra-

tarem deste problema, pegar
nos diferentes documentos já
produzidos e dar-lhes expressão prática, envolvendo Governo, Autarquias, Proprietários,
Bombeiros e outros agentes
com interesse na matéria, é este
o caminho.
Assumir
responsabilidades
Nunca cairia no erro dos
socialistas, ainda no ano passado se vangloriavam com a
boa época, tirando dividendos dos meios colocados à
disposição e dos resultados
obtidos; agora que as coisas
correram mal, ainda não vi os
mesmos a assumirem responsabilidades.
Só prova a coerência, ao
mesmo tempo a dificuldade
que é lidar com este flagelo.

Recorde-se que no segundo
ano do Governo de Durão Barroso, os mesmos socialistas até
exigiram a convocação da Comissão Permanente da Assembleia da República para criticarem o Governo.
Nesta como noutras matérias o PSD comporta-se com
um elevado sentido de responsabilidade, ao contrário de outras forças políticas como o
CDS/PP e BE que procuram tirar dividendos políticos com a
desgraça alheia, desferindo ataques a torto e a direito, como eu
ouvia ontem na Rádio Lafões,
quinze minutos de ataque cerrado ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal de S. Pedro
do Sul, por parte de um
Deputado do CDS-PP, que deve
ter a varinha mágica para resolver tão difícil problema; mais

recentemente, embora por
outra voz, mas com o mesmo
texto, foi a vez do Presidente da
Câmara de Mangualde a ser
alvo das mesmas críticas.
Haja contenção nas palavras,
concentremo-nos a ajudar as
populações e todos os envolvidos e, sobretudo, aprenda-se
com os erros e corrijam-se para
que os próximos anos possam
ser melhores.
Lamenta-se a perda de vidas
e a destruição de uma das nossas principais riquezas, concertem-se esforços para combater
os incêndios e salvar as casas, o
património e as Pessoas, não se
tire partido duma calamidade
e, já agora, alguns membros do
Governo ganhavam mais ser
estivessem calados, do Ministro
da Administração Interna ao da
Agricultura.
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“Há questões de fundo
que estão por resolver”
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egressado de férias, retemperado e cheio de vontade de abraçar os diferentes dossiers que tenho em
mãos, acompanhei pelas notícias e contactos telefónicos a evolução dos incêndios, com particular incidência
no nosso Distrito, um flagelo que, ano após ano, nos faz
sofrer, perder vidas humanas e delapidar o valioso património que é a floresta.
Parece sempre que o diagnóstico está feito, que o importante é a limpeza das florestas, o reforço de meios aéreos,
terrestres e humanos, o incremento da vigilância, preparase sempre a época com a convicção que vai correr melhor
mas, a verdade, é que se o calor aperta os incêndios propagam-se às dezenas; pelas informações recentes, já há este
ano mais área ardida do que nos dois últimos anos.
Há questões de fundo que estão por resolver, desde o sistema da propriedade em Portugal, alguns dos donos nem
sabem onde ficam os seus pinhais, nunca se estimulou o
tirar partido desta riqueza, entregando a limpeza e exploração a quem sabe, profissionalizar o serviço de combate aos
incêndios e apostar na limpeza.
Verificamos que, mesmo Países com mais meios como
os EUA, quando o calor aperta nem todo os meios impedem a calamidade; são inúmeras as notícias, na Grécia, na
Rússia, no sul de França, em Espanha, ao longo dos anos
há sempre dois ou três Países mais fustigados.
Não quero com isto ilibar o Governo, se alguém tem responsabilidades é quem Governou 13 anos nos últimos 15,
o Partido Socialista, mas a verdade é que fazer baixa politica com um drama destes é penoso e mau para o País e para as populações.
Duma vez por todas é preciso colocar os mais capazes a
tratarem deste problema, pegar nos diferentes documentos
já produzidos e dar-lhes expressão prática, envolvendo Governo, Autarquias, Proprietários, Bombeiros e outros agentes com interesse na matéria, é este o caminho.
Nunca cairia no erro dos socialistas, ainda no ano passado se vangloriavam com a boa época, tirando dividendos
dos meios colocados à disposição e dos resultados obtidos;
agora que as coisas correram mal, ainda não vi os mesmos

a assumirem responsabilidades.
Só prova a coerência, ao mesmo tempo a dificuldade que
é lidar com este flagelo.
Recorde-se que no segundo ano do Governo de Durão
Barroso, os mesmos socialistas até exigiram a convocação
da Comissão Permanente da Assembleia da República para
criticarem o Governo.
Nesta como noutras matérias o PSD comporta-se com
um elevado sentido de responsabilidade, ao contrário de
outras forças políticas como o CDS-PP e BE que procuram
tirar dividendos políticos com a desgraça alheia, desferindo
ataques a torto e a direito, como eu ouvia ontem na Rádio
Lafões, quinze minutos de ataque cerrado ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, por parte
de um Deputado do CDS-PP, que deve ter a varinha mágica para resolver tão difícil problema; mais recentemente, embora por outra voz, mas com o mesmo texto, foi a
vez do Presidente da Câmara de Mangualde a ser alvo das
mesmas críticas.
Haja contenção nas palavras, concentremo-nos a ajudar
as populações e todos os envolvidos e, sobretudo, aprendase com os erros e corrijam-se para que os próximos anos
possam ser melhores.
Lamenta-se a perda de vidas e a destruição de uma das
nossas principais riquezas, concertem-se esforços para
combater os incêndios e salvar as casas, o património e as
Pessoas, não se tire partido duma calamidade e, já agora,
alguns membros do Governo ganhavam mais ser estivessem calados, do Ministro da Administração Interna ao da
Agricultura.

“

Haja contenção nas palavras, concentremo-nos a ajudar as populações e todos os
envolvidos e, sobretudo, aprenda-se com os
erros e corrijam-se para que os próximos
anos possam ser melhores.
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As Piscinas Municipais de Mangualde recebem, nos dias 20, 21 e 22 de Agosto, a X Concentração
Motard organizada pela Câmara Municipal e pelo Motoclube de Mangualde. Durante três dias, os anjos
do asfalto do concelho celebram uma década dedicada às motos com um cartaz bastante variado e
para todos os gostos.

Do vasto programa, destacam-se a célebre e tradicional Corrida do Pilau, a decorrer no sábado, dia
21, de madrugada. Destaque ainda para a presença de Paulo Matias - vice-campeão de Stunt Riding que irá demonstrar toda a sua perícia, equilíbrio e destreza nesta modalidade/espectáculo; as várias
exposições de motos, onde vão poder ser apreciadas, entre outras, uma ARDIA de 1955 e uma Ducati
Desmosedici. Haverá ainda um espaço dedicado às tatuagens e à venda de artigos para motociclistas.

Haverá também uma cerimónia religiosa, que será celebrada pelo também motociclista padre
Geraldo, bem como um simulacro de um acidente de viação, que ajudará a responder a duas questões
fundamentais: "Como reagir? E o que fazer?"

Tudo isto conjugado com os muitos momentos musicais que prometem animar estes três dias de
festa, partilhado pelos fãs das duas rodas.

Fonte: Câmara Municipal de Mangualde

14h:00m - Abertura das inscrições (tarde nas piscinas)

18h:30m - JUVENTUNA - Tuna da Associação de Nesperide "Canções tradicionais"

19h:30m - Cerimónia religiosa pelo Sr. Padre Geraldo

20h:00m - LMARTISTA (Penafiel)
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20h:45m - Jantar convívio nas piscinas com música ao vivo - LMARTISTA

22h:oom - karalhoke MESTRE ARI / RUI VALENTIM e seu acordeão

23h:30m - Estreia da banda GHB

01:30m - Continuação do Karalhoke e DJ no bar das piscinas até de manhã

09h:00m - Abertura das inscrições

09h:30m - Pequeno-almoço (manhã nas piscinas)

12h:30m - Almoço servido com dois pratos à escolha e música ao vivo com o grupo AKIMÚSICA

14h:30m - Tarde nas piscinas, na barragem e espectáculos musicais

Autocarro para a barragem - Ida - 15h00m - 15h30m / Volta - 18h00m - 18h30m

Animação toda a tarde com o Grupo Beirão de Concertinas

15h:00m - Momentos de Poesia com CRISTINA CASANOVA (Equipa do BURN - A Hora dos Motards)

15h:30m - LMARTISTA

16h:00m - Banda Musical GHB

17h:00m - RUI VALENTIM e seu acordeão / Karalhoke MESTRE ARI

18h:00m - Fados com ANTÓNIO SAPATEIRO

18h:30m - Música ao vivo, no bar das piscinas, com a banda AKIMÚSICA

- Aula de Hidroginástica para todos os motociclistas nas piscinas pelo Forlife - Palácio do Gelo /Viseu

19h:00m - Tuna e grupo de cantares de S. Pedro da Freguesia de Povolide

20h:00m - Jantar servido com dois pratos à escolha e música ao vivo c/ banda AKIMÚSICA

21h:30m - Homenagem ao Rancho AMA (10 anos com os motociclistas) - actuação do rancho e
grande dança com os motociclistas
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22h:30m - Homenagem aos motociclistas: TIO SALGUEIRO (Adega Boys) - CHICO COBRA (Mc
Alverca) - CARTAXO (Mc Lisboa)

- Baptismo Motard aos dois motociclistas mais novos do país ( Marcos e Carlos Miguel)

- Baptismo da MIQUELINA, VIRGULINA e BOMBOKA

- Entrega de prémios e lembranças aos motoclubes e motociclistas pelo Sr. Presidente da Câmara

23h:00m - Actuação do grupo de cantares tradicionais - Raizes da Terra - Aguiar da Beira

24h00m - FREESTYLE c/ Vice-campeão Nacional Paulo Matias e seu Team

- Simulacro de acidente de moto

01h00m - STRIPTEASE

01h30m - O Concerto dos duros - Banda do Xaruto - MC LISBOA

- Estreia do tema Solemio interpretado pelo MESTRE ARI e pela Banda do XARUTO

03h:00m - Tradicional Feijoada à TRINITÁ confeccionada pelo mestre da culinária (Mestre Ari)

03h:30m - CORRIDA DO PILAU

03h:45m - DJ até de manhã no Bar das Piscinas

09h:30m - Pequeno Almoço

( Banho de recuperação nas piscinas )

11h:30m - Passeio - 5kms - Visita à Santa Padroeira Sra. do Castelo e despedida à cidade

13h:00m - Almoço com dois pratos à escolha e música ao vivo c/LMARTISTA

14h:30m - Encerramento da Concentração e votos de uma boa viagem

*
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária
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CDS/PP Mangualde emite novo comunicado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240

Data Publicação:

17-08-2010

:cds-emite-novo-comunicado-&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Na sequência dos incêndios devastadores que atingiram o concelho de Mangualde, a Concelhia do
CDS/PP emitiu um comunicado, em 11 de Agosto, de apoio às populações do Concelho tristemente
atingidas e aos corajosos e incansáveis Bombeiros Voluntários de Mangualde, questionando no entanto
a actuação e responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, dos seus responsáveis pela
protecção civil, nomeadamente o seu Presidente, Dr João Azevedo, responsável máximo pela
protecção civil concelhia, de acordo com a lei.

Actualizado em Terça, 17 Agosto 2010 19:00
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Diário de Viseu
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Corte: 1 de 1

Mangualde

Zela faz da arte do graffiti
a sua expressão artística
Zela é um jovem
mangualdense que
encontrou na arte
do grafitti a forma de se
expresasr. Um artista que
vai dar a conhecer o seu
trabalho numa exposição
que contará com
performances ao vivo
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, recebe a partir do dia 4 de
Setembro a exposição 'Graffiti
Gallery', de Zela.
Com apenas uma lata de
spray, Zela imprime nas suas
obras um traço único, onde o
real e o imaginário caminham
lado a lado na representação
de um mundo urbano. Esta
mostra de entrada livre inserese na programação das Festas
da Cidade, que decorrem em
Mangualde de 1 a 8 de Setembro, e estará patente até 30
de Setembro.
Com 21 anos, o jovem mangualdense faz da arte do graffiti
a sua expressão artística, inspirada nos seus ícones, peças e
quotidiano. Os primeiros "riscos" foram elaborados por altura dos 14 anos e desde então

Jovem expressa através do graffiti o "amor" pelos seis ícones

tem realizado uma variedade
de trabalhos maioritariamente
de rua e participado em diversos concursos e eventos nacionais e internacionais.
Devido à flutuação dos seus
trabalhos, Zela caracteriza-se

como um "artista multi-estilos" e espera ver a sua criatividade reconhecida além-fronteiras. Mostrar o graffiti como
uma forma de arte é um dos
objectivos de Zela, que pretende transpor as suas obras

de rua para as telas. A exposição, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde, vai
contar ainda com uma performance de arte improvisada, Live Painting, que contará
com o artista.
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Diário de Viseu
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Mangualde

Festas com programa diversificado
Mangualde vai estar
ao rubro entre os dias
1 e 8 de Setembro com
as festas da cidade
e da Senhora do Castelo.
A par da animação vai
haver o I Festival de Sopa
de Mangualde e Feira
de Antiguidades

Tiago Bettencourt & Mantha, Mesa e Santamaria são os
cabeças de cartaz das festas da
cidade de Mangualde que vão
decorrer entre os dias 1 e 6 de
Setembro. Nos dois dias seguintes (7 e 8), a Santa Casa da Misericórdia organiza as festas da Senhora do Castelo.
Paralelamente às festas, vai
decorrer I Festival de Sopa de
Mangualde, no dia 5 de Setembro, na Avenida Conde D.
Henrique, onde os visitantes
poderão saborear sopas tradicionais portuguesas. Nesta via,
o trânsito vai estar condiciona-

do a partir do dia 30 de Agosto e
até ao dia 7 de Setembro. No
fim-de-semana de 4 e 5, o Largo
do Rossio recebe a Feira de Antiguidades.
As festas da cidade começam
com um Festival de Bandas Filarmónicas e um concerto da
Banda Armada. No segundo
dia, é a vez do Centro de Estudos Musicais Nancy entrar em
palco, seguindo-se a Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães
e, logo depois, o grupo XequeMate.
Na sexta-feira, dia 3, o grupo
Alta Frequência antecede o
concerto dos Mesa e no sábado,
a noite é de Tiago Bettencourt
& Mantha e dos Hi-Fi que vão
abrir e encerrar o palco.
Ao longo do dia 4 de Setembro, são várias as actividades
que estarão ao dispor dos visitantes, começando pelo Torneio Jovem Internacional de
Xadrez, no Largo Dr. Couto,
passando pelo espectáculo de

hip-hop e ritmos brasileiros
pelo Instituto Artístico Musical
(15h00), seguido da actuação
do grupo Alcatuna, do Jogo de
Futebol Veteranos: GD Mangualde vs Sporting CP (Estádio
Municipal) e da exposição
'Graffiti Gallery' de Zela, patente na Biblioteca Municipal até
30 de Setembro (ver página 17).
No domingo, realiza-se o Festival de Sopa de Mangualde e
permanece no Rossio a Feira de
Antiguidades. Às 15h00, decorre o encontro de Folclore Concelhio e à noite, os Mega antecedem o concerto dos Santamaria.
Os grupos Bulldozer e o Angriff são as anfitriões da noite
da última noite das festas da
cidade (6 de Setembro), organizadas pela Câmara Municipal
de Mangualde. As festas da Senhora do Castelo duram dois dias e programação é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia.

Tiago Bettencourt & Mantha actuam nas festas da cidade de Mangualde
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Cultura Online - O Portal da Cultura (o verdadeiro) - Graffiti Gallery

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cultura Online.net

URL:

http://www.culturaonline.net/exposicoes/calendario/eventos/28507-graffiti-

Data Publicação:

16-08-2010

gallery.html?tmpl=component&print=1&page=

de Zela

No próximo dia 4 de Setembro (sábado) será inaugurada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, pelas 18h00, a exposição Graffiti Gallery, de Zela.

Com apenas uma lata de spray, Zela imprime nas suas obras um traço único, onde o real e o
imaginário caminham lado a lado na representação de um mundo urbano.

Esta mostra de entrada livre insere-se na programação das Festas da Cidade, que decorrem em
Mangualde de 1 a 8 de Setembro, e estará patente até 30 de Setembro.

Com 21 anos, o jovem mangualdense faz da arte do graffiti a sua expressão artística, inspirada nos
seus ícones, peças e quotidiano. Os primeiros "riscos" foram elaborados por altura dos 14 anos e
desde então tem realizado uma variedade de trabalhos maioritariamente de rua e participado em
diversos concursos e eventos nacionais e internacionais.

Devido à flutuação dos seus trabalhos, Zela caracteriza-se como um "artista multi-estilos" e espera
ver a sua criatividade reconhecida além fronteiras. Mostrar o graffiti como uma forma de arte é um
dos objectivos de Zela, que pretende transpor as suas obras de rua para as telas.

A exposição, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, vai contar ainda com uma
performance de arte improvisada, Live Painting.
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Mangualde

Fogos abrem 'guerra' entre CDS-PP e autarquia
A propósito dos fogos que
assolaram o concelho, o
CDS-PP critica a autarquia
de falhar na prevenção.
Em resposta, o executivo
lamenta que os centristas
se alimentem "da tragédia
e do desespero das
populações para tentar
fazer aproveitamento
político e politiquice"
PAULO CARDANTAS

Quem é o comandante operacional do concelho de Mangualde? Quem é o elemento do
quadro de pessoal da Câmara
Municipal, responsável técnico
da Protecção Civil? Quem efectuou e onde estão os mapas de
risco de concelho de Mangualde
actualizados e a quem foram entregues como medida preventiva? Quem efectuou e quanto
foi gasto (até agora não divulgado) em limpeza concelhia,
abertura de caminhos e localização de pontos de água para

prevenção dos incêndios? Quantos vigilantes de matas existem em Mangualde ou, em alternativa, quem faz a vigilância?
São estas as perguntas que
constam de um comunicado
emitido pela Concelhia do
CDS-PP, e assinado pela presidente da estrutura, Elvira Gaspar, a propósito da vaga de incêndio que assolou o município. Questões que, facilmente
se depreende, estão envoltas
em duras críticas ao executivo
municipal liderado pelo socialista João Azevedo.
"O CDS/PP, atento a todas as
acções de divulgação que a edilidade mangualdense tem efectuado, com particular relevo
para a presença assídua do seu
presidente, verifica, com surpresa, a sua ausência e a não assumpção pública das acções
aquando dos incêndios e fogos,
sendo que por lei é o Dr. João
Azevedo o responsável máximo concelhio", adianta o comunicado.

Dirigentes 'populares' exortam João Azevedo a alterar as suas prioridades na governação

Os dirigentes 'populares'
exortam, pois, o presidente da
autarquia, a alterar "as suas prioridades em termos de agenda
e governação, governando de
um modo efectivo, transparente e consequente, em vez de o
fazer para a construção fictícia
de uma imagem pública e utili-

zação de palavras que não têm
conteúdo, como se evidencia
nestes tempos, tristes, de incêndios e fogos".
Politiquice, diz o executivo
O executivo não demorou a
responder às críticas do CDP-PP
e, também em comunicado, "la-

menta a forma como a presidente do CDS-PP se alimenta da
tragédia e do desespero das populações para tentar fazer aproveitamento político e politiquice ao melhor estilo de um partido que desconhece por completo a realidade do concelho
em matéria de protecção civil".

Depois de rebater, uma por
uma, as questões levantadas, o
executivo garante que, face aos
últimos acontecimentos, "agiu
imediatamente" e que a Protecção Civil Municipal "esteve em
constante permanência no terreno, dia e noite", e que ao minuto informava o presidente da
Câmara do desenrolar dos
acontecimentos.
"Face às proporções e intensidade do incêndio que lavrou,
não se registaram, felizmente,
vítimas nem habitações queimadas. Este é o trabalho da Protecção Civil Municipal: garantir a segurança dos mangualdenses", sustenta.
A terminar, ficam duras críticas à presidente da Concelhia
do CDS-PP, a quem o executivo
exige "transparência, honestidade intelectual e política, para
que não mais volte a utilizar futuras tragédias de origem natural ou criminosa no nosso concelho como arma de arremesso
político".
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INCÊNDIOS ABREM
“GUERRA” ENTRE
CDS/PP E
AUTARQUIA
MANGUALDE

P8
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Meio: SIC Notícias - Notícias
Duração: 00:01:29
Hora de emissão: 09:03:00
ID: 31461968

14-08-2010

Incêndio em Mangualde

O fogo ameaçou duas aldeias do concelho de Mangualde.
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Jornal do Centro
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ACESSOS
MELHORADOS
EM MANGUALDE
A Câmara Municipal de
Mangualde iniciou esta
semana a construção do
eixo rodoviário do Alto
da Cruz a Abrunhosa do
Mato, na Freguesia de
Cunha Baixa.
A intervenção abrange
cerca de dois quilómetros
de vias municipais, classificadas no eixo viário da
Estrada Municipal 645 e
vai facilitar os acessos rodoviários à população de
Abrunhosa do Mato.
A via, que corresponde
a um investimento de
276 mil euros, deverá ficar concluída dentro de
180 dias.
Esta empreitada complementa ainda o eixo
alternativo à EN234 passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do Mato,
Contenças de Baixo e
Contenças de Cima.
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estrelas

Carlos Marta
Presidente da Câmara
Municipal de Tondela

A Câmara de Tondela foi a primeira autarquia da região Centro a aprovar a revisão do Plano Director Municipal (PDM).
Ultrapassadas todas as burocracias, vai
poder mudar muita coisa num concelho
que, apesar da sua dinâmica, chocava frequentemente com as barreiras do PDM limitado. Mesmo assim, o processo de revisão demorou 11 anos. Este exemplo pode
ser um sinal para a maioria das autarquias
do distrito e do país.

José Junqueiro
Presidente da Federação
de Viseu do PS

A Federação distrital do PS ao
organizar a 21 de Agosto, em Mangualde, o grande comício de rentrée
do ano político do partido, com José
Sócrates, está a dar um sinal de vida.
José Junqueiro despede-se assim em
grande da presidência da federação
e deixa o seu provável sucessor, João
Azevedo, autarca de Mangualde,
com o caminho aberto.

César Fonseca
Comandante Distrital das
Operações de Socorro
de Viseu

Viseu registou uma cronologia infernal de fogos na última semana com
milhares de hectares de área ardida e
tudo o mais. O Governador Civil, e os
autarcas sairam em defesa do comando operacional, considerando o seu
trabalho “exemplar”, mas a verdade é
que são muitas as vozes a criticar uma
eventual falta de coordenação sobre o
que se passou no “teatro de guerra” em
S. Pedro do Sul durante cinco dias.
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Mangualde novamente em chamas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=239

Data Publicação:

13-08-2010

:mangualde-novamente-em-chamas&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Ãctualização 20:00

O incêndio que deflagrou cerca das 14h em Abrunhosa-a-Velha, Mangualde, mobiliza neste momento
76 bombeiros e 8 GIPS apoiados por 23 veículos operacionais terrestres e 1 meio aéreo.

O incêndio conta neste momento com duas frentes activas e o vento torna-se o pior inimigo dos
bombeiros.

Durante a tarde algumas propriedades nomeadamente barracões agrícolas e mesmo animais
estiveram em risco. No momento encontram-se no local o Governador Civil do Distrito de Viseu,
Miguel Ginestal, e o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.

Actualizado em Sexta, 13 Agosto 2010 19:24
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13-08-2010

Incêndio em Mangualde

O fogo ameaçou duas aldeias do concelho de Mangualde. Comentários de Diogo Lopes, Cmdt-Adjunto
Bombeiros de Mangualde.
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Mangualde em festa de 1 a 8 de Setembro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3365

Data Publicação:

13-08-2010

Mangualde

13 ' 08 ' 2010

2010-08-13

Festas da Cidade e da Senhora do Castelo de 1 8 de Setembro com vários concertos: Os Mesa; Tiago
Bettencourt & Mantha; Mega e SANTAMARIA; entre muitos outros

Mangualde vai estar em Festa em Setembro. A Câmara Municipal de Mangualde promove de 1 a 6 de
Setembro as Festas da Cidade e nos dias 7 e 8 decorrerão as Festas da Senhora do Castelo, cuja
programação é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.

São várias as atracções musicais que irão colocar Mangualde a cantar e a dançar durante as Festas da
Cidade: Xeque-Mate (dia 2); Alta Frequência e Os Mesa (dia 3); Alcatuna, Hi-Fi e Tiago Bettencourt &
Mantha (dia 4); Mega e SANTAMARIA (dia 5); e Bulldozer e Angriff (dia 6).

I FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE

Inserido nas Festas da Cidade, dia 5 de Setembro, Domingo, na Av. Conde D. Henrique

E este ano, inserido na programação das Festas da Cidade, realizar-se-á o I Festival de Sopa de
Mangualde 2010, no Domingo, dia 5 de Setembro, na Av. Conde D. Henrique, onde os visitantes
poderão saborear diversas sopas tradicionais portuguesas. Sendo que nesse fim-de-semana, dias 4 e
5, decorrerá em paralelo a Feira de Antiguidades, também no Largo do Rossio.

Haverá ainda lugar a um Festival de Bandas Filarmónicas, no dia 1 de Setembro, quarta-feira, e no
dia 4, sábado, decorrerá o Torneio Jovem Internacional de Xadrez (Largo Dr. Couto) e o Jogo de
Futebol com os veteranos do Sporting (17h00, no Estádio Municipal).
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Programa:

1 de Setembro - quarta-feira

21h00 | Festival de Bandas Filarmónicas

22h30 | Concerto da Banda da Armada

2 de Setembro - quinta-feira

21h00 | Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães

22h00 | Grupo Xeque-Mate

3 de Setembro - sexta-feira

20h30 | IAM Júnior

21h00 | Grupo Alta Frequência (1.ª Parte)

22h30 | Grupo Os Mesa

23h30 | Grupo Alta Frequência (2.ª Parte)

4 de Setembro - sábado

Torneio Jovem Internacional de Xadrez (Largo Dr. Couto)

Feira de Antiguidades (Largo do Rossio)

15h00 | Instituto Artístico Musical

Ritmos: Hip-Hop, Brasileiros e Body-Combat

17h00 | Jogo de Futebol com os veteranos do Sporting (Estádio Municipal)

16h00 | Grupo Alcatuna

21h00 | Grupo Hi-Fi (1.ª Parte)
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22h30 | Grupo Tiago Bettencourt & Mantha

23h30 | Grupo Hi-Fi (2.ª Parte)

5 de Setembro - domingo

I Festival de Sopa de Mangualde 2010

Feira de Antiguidades (Largo do Rossio)

15h00 | Encontro de Folclore Concelhio

21h00 | Grupo Mega (1.ª Parte)

22h30 | Grupo SANTAMARIA

23h30 | Grupo Mega (2.ª Parte)

6 de Setembro - segunda-feira

21h00 | Grupo Bulldozer

22h00 | Grupo Angriff

7 e 8 de Setembro - Festas da Sr.ª do Castelo

Programação da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
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A76

Mangualde - Autarquia acusa CDS-PP local de «demagogia pura e populismo
absoluto»

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3368

13-08-2010

Mangualde

13 ' 08 ' 2010

2010-08-13

Na sequência dos incêndios devastadores que têm fustigado o alto concelho nos últimos dias o CDSPP de Mangualde veio a público manifestar o seu total apoio às populações disponibilizando-se para
ajudar a minimizar as consequências de tantas perdas e comprometendo-se a tudo fazer em benefício
das populações.

O CDS aproveitou ainda para criticar a ausência e a não-assumpção pública das acções aquando dos
incêndios e fogos do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, lembrando que
este é o responsável máximo concelhio. Os populares criticam ainda o facto de apesar da presença
assídua e tão divulgada de membros do Governo do País, não seja esta a ocasião maior da sua
presença conjunta, verificando-se sim, a não existência de medidas e acções de prevenção efectivas,
por via a garantir o bem estar da população do Concelho de Mangualde.

A terminar o CDS/PP sugere ao Presidente da Câmara de Mangualde que altere as suas prioridades
em termos de agenda e governação, governando de um modo efectivo, transparente e consequente,
em vez de o fazer para a construção fictícia de uma imagem pública e utilização de palavras que não
têm conteúdo, como se evidencia nestes tempos, tristes, de incêndios e fogos.

Em resposta ao comunicado do CDS-PP, a Câmara Municipal de Mangualde lançou também um
comunicado onde lamenta profundamente o posicionamento da Presidente do CDS-PP referindo que
este se alimenta da tragédia e do desespero das populações para tentar fazer aproveitamento político
e politiquice ao melhor estilo de um partido que desconhece por completo a realidade do concelho em
matéria de protecção civil.
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Quanto à afirmação de que o CDS-PP tudo fará em benefício das populações, a autarquia responde
que isto não passa de demagogia pura e populismo absoluto e lembra que desde o início da época de
incêndios florestais, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde João Azevedo, tem acompanhado
em permanência e no terreno todas as ocorrências nomeadamente as de maior dimensão.

A Câmara Municipal de Mangualde lembra que face aos últimos acontecimentos agiu imediatamente e
a Protecção Civil Municipal esteve em constante permanência no terreno, dia e noite, e que ao minuto
informava o Presidente da Câmara do desenrolar dos acontecimentos bem como foram
disponibilizados recursos humanos e materiais, providenciando uma cisterna com água,
retroescavadoras para abertura de caminhos aos bombeiros, água e alimentação quando solicitada e
um constante trabalho de reconhecimento em busca de ocorrências que pusessem em perigo os
mangualdenses e as suas habitações e mostrou sempre a preocupação de manter a Coluna de Lisboa
de 7 veículos e 32 homens no terreno e no nosso concelho até fase de rescaldo para apoio aos
bombeiros locais.

A terminar a Câmara Municipal de Mangualde exige à presidente do CDS-PP de Mangualde
transparência, honestidade intelectual e política para que não mais volte a utilizar futuras tragédias de
origem natural ou criminosa no nosso concelho como arma de arremesso político.
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Diário de Viseu
A78

ID: 31445005

13-08-2010

Tiragem: 2327

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,43 x 4,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde

Carrinhos de rolamento vão rolar em Cubos
A 2.ª Rampa de Cubos em
Carrinhos de Rolamentos realiza-se este domingo, a partir das
14h00. No ano anterior, a prova
contou com 78 participantes,
entre eles, alguns espanhóis.

Os participantes terão, obrigatoriamente, de capacete integral, luvas, joelheiras e cotoveleiras, não sendo permitida a
participação em calções ou de
manga curta.

A organização é do Grupo
Cultural os Lavradores de Cubos e da equipa 'Os Esgaziados
de Mangualde', contando com
os apoios do Município e da
Freguesia de Mangualde.
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Jornal da Beira
A79

ID: 31422581

12-08-2010

Tiragem: 4000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,05 x 11,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

EM MANGUALDE

Gabinete de Apoio ao Agricultor
Inaugurado recentemente, em Mangualde,
o Gabinete de Apoio ao
Agricultor já vai com mais
de uma centena de ocorrências. Os temas de maior
procura passam pela Identificação de Beneficiário
- IB (21%), o Registo de
Existências e Deslocações
de Ovinos e Caprinos RED-OC (20%) e a Apicultura (12%).
A estrutura, inaugurada
pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, António Serrano, e pelo
presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, tem-se
revelado um sucesso.
O Gabinete de Apoio ao Agri-

NA INAUGURAÇÃO

cultor funciona na Câmara Municipal, pretendendo ser uma
mais-valia para os agricultores do
concelho, prestando auxílio quer
na forma de tratar os animais quer
na análise dos terrenos agrícolas a
um custo muito reduzido.

Os agricultores, para serem beneficiados com o
trabalho dos técnicos deste
gabinete, apenas têm de
estabelecer um contacto
e recebem de seguida os
técnicos na sua propriedade
agro-pecuária a custos meramente sociais. Incentivo
à criação de empresas e o
desenvolvimento das existentes e, ainda, o combate
ao abandono e desertificação das zonas rurais são
alguns dos objectivos deste
Gabinete de Apoio ao Agricultor, a
funcionar de segunda a sexta-feira,
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
Técnico do Ministério de Agricultura está presente todas as
segundas e terças-feiras.

Página 79

Jornal do Fundão
A80

ID: 31436168

12-08-2010

Tiragem: 13978

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 28,37 x 21,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal da Beira
A81

ID: 31422579

12-08-2010

Tiragem: 4000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,33 x 10,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

FESTA DO EMIGRANTE

Mangualde confraterniza
Mangualde levou a efeito, na
noite do passado domingo, uma
festa dedicada ao emigrante. A animação foi o prato forte da iniciativa, a que o presidente da Câmara
Municipal quer dar continuidade.
Ao longo da tarde e pela noite fora,
actuaram o grupo de concertinas
‘Os Lusitanos’, o Grupo de Danças e Cantares da Corvaceira, o
Rancho Folclórico ‘Os Lavradores
de Cubos’, e o Grupo de Danças
e Cantares do Clube Juventude
Lusitana de Cumberland (Rhode
Island), dos Estados Unidos da

América, onde se fixou grande
comunidade de mangualdenses,
continuando a manter forte relação
com o concelho onde têm as suas
raízes.
O grupo norte-americano esteve em Junho mais de uma semana
no concelho de Penalva do Castelo
e foi recebido no Governo Civil de
Viseu.
Para o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, a realização da festa nasceu da vontade
da autarquia ‘de passar das palavras
aos actos’.

Disse que ‘há quem vá visitar as
nossas comunidades ao estrangeiro
e deixe palavras de grande afecto,
mas depois não passa disso mesmo,
quando os emigrantes regressam
não dão conta desse afecto. Foi isso
que nós - Câmara - quisemos mudar com este evento, criando algo
de concreto para os emigrantes’,
adiantou o autarca.
Para este dirigente, os emigrantes ‘precisam e merecem’ a atenção
da autarquia. Pretende-se que regressem e que invistam sobretudo
na região, acrescentou.
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A82

Meio: RTP 1 - Portugal em Directo
Duração: 00:02:07
Hora de emissão: 18:24:00
ID: 31439189

12-08-2010

Apoio agrícola em Mangualde

Os agricultores de Mangualde expõe a partir de agora de um serviço de apoio às suas explorações
agrícolas. Comentários de Pedro Amaral, Director do Serviço de Apoio, António %Rodrigues, Técnico
Agrícola.
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A83

Mangualde recebe abertura do ano político socialista

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3359

Data Publicação:

12-08-2010

Mangualde

12 ' 08 ' 2010

2010-08-12

O secretário-geral do PS, José Sócrates, vai estar em Mangualde no próximo dia 21 de Agosto para o
comício de abertura do ano político do Partido Socialista. Este comício servirá de rampa de lançamento
para a rentrée do partido, marcada para 4 de Setembro, em Matosinhos.

São esperados milhares de militantes e simpatizantes do Partido Socialista na recepção a José
Sócrates e restante comitiva.

De acordo com o presidente da Federação Distrital de Viseu do PS, José Junqueiro, um dos temas a
abordar neste comício deverá ser a Revisão Constitucional dando assim resposta a Pedro Passos
Coelho, líder do PSD.

O também secretário de Estado da Administração Local lembrou que além dos temas "quentes" a
nível nacional, este comício será uma oportunidade para afirmar as nossas prioridades e sublinhar o
movimento de progresso que se regista no distrito.

Vai ser a partir de Mangualde que José Sócrates vai marcar a sua posição, acrescentou o socialista
José Junqueiro.

A escolha de Mangualde para este arranque do novo ano político fica a dever-se ao facto de João
Azevedo (PS), Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ser um dos edis mais jovens do país o
que permite demonstrar a vitalidade que o partido tem.

Na última vez que José Sócrates passou em Mangualde, em campanhas eleitorais, o então candidato
à autarquia mangualdense João Azevedo (actual presidente da câmara) disse aos milhares de
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mangualdenses presentes que quando o camarada José Sócrates voltar a Mangualde eu serei o
Presidente da Câmara.
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Diário de Viseu
A85

ID: 31430558
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Tiragem: 2327

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,45 x 13,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

NO PRÓXIMO DIA 21

JOSÉ SÓCRATES esteve em Mangualde em Setembro

Sócrates abre
‘ano político’
em Mangualde
Sandra Rodrigues
O secretário-geral do PS, José
Sócrates, vai fazer a abertura do
ano político em Mangualde. O
encontro com militantes e simpatizantes do PS vai acontecer no
próximo dia 21. Será a partir desta cidade que José Sócrates lança
os preparativos para a ‘rentrée’
do partido, marcada para 4 de
Setembro, em Matosinhos.
A resposta a Pedro Passos
Coelho, líder do PSD, sobre a
Revisão Constitucional, deverá
ser o assunto que marcará a
abertura do ano político dos
socialistas, num comício onde
são esperados “milhares” de
militantes e simpatizantes,
segundo o presidente da Federação Distrital de Viseu do PS.

I

José Junqueiro salientou que,
além dos temas “quentes” a
nível nacional, este comício será
uma “oportunidade para afirmar as nossas prioridades e
sublinhar o movimento de progresso que se regista no distrito”.
O também secretário de Estado
da Administração Local lembrou que “será a partir de Mangualde que o engenheiro Sócrates marcará a sua posição”, lembrando que “têm sido os governos socialistas a promover o que
é estruturante”, nomeadamente
para a região de Viseu.
Questionado sobre a escolha
de Mangualde para este encontro - concelho liderado pelo socialista João Azevedo e que nos
últimos meses tem sido o ponto
de passagem de vários governantes – José Junqueiro disse
que, tratando-se de uma autarquia com um dos presidentes de
câmara mais novos do país, é
uma forma de mostrar a “vitalidade que o partido tem”. l
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Diário de Viseu
ID: 31430558
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Tiragem: 2327

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 2,87 x 2,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

JOSÉ SÓCRATES
ESCOLHEU
MANGUALDE PARA
A SUA “RENTRÉE”
POLÍTICA

P16
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Notícias de Viseu
A87

ID: 31490543

12-08-2010

Tiragem: 7500

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 25,70 x 15,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Period.: Diária

Área: 16,48 x 12,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Fogo cortou Linha da Beira Alta
depois de ter rondado habitações
Distrito de Viseu continua a ser dos mais fustigados
pelas chamas. Depois de S. Pedro do Sul foi a vez de Mangualde
O vento forte estava, ontem ao
princípio da noite, a dificultar o
trabalho aos bombeiros que combatiam um incêndio em Mangualde, que obrigou ao corte da
Linha da Beira Alta nos dois sentidos, disse fonte do Comando
Operacional Distrital de Viseu.
O incêndio, que teve início cerca das 11h00, em Santo Amaro de
Tavares, continuava forte, depois
de ter rondado várias habitações.
A população usou de todos os
meios para ajudar os mais de 150
homens a combater o incêndio,
mas o desespero tomou conta dos
habitantes que, no meio de rezas e
choros, pediam aos bombeiros
para os ajudar a salvar os seus

JOSÉ FONSECA

I

BOMBEIROS contam com o apoio dos populares
bens. Algumas casas estavam
sem ninguém, já que os moradores se encontravam de férias.

Enquanto as bilhas de gás
eram retiradas pelos homens,
mulheres e restante população

pegavam em mangueiras e baldes para molhar o perímetro à
volta das casas. A máquina
retroescavadora de um popular
foi um dos meios que ajudou a
limpar o terreno.
O fogo tinha três frentes activas e levou ao corte da linha ferroviária às 18h38. Às 20h00,
encontravam-se no terreno 158
bombeiros, apoiados por 45 viaturas e três meios aéreos.
No distrito de Viseu, segundo
a página na internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil,
estavam, também, activos incêndios de menor dimensão nos
concelhos de Castro Daire,
Tarouca e Viseu. l
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,59 x 3,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

INCÊNDIOS
ENCERRARAM
ONTEM A LINHA
DA BEIRA ALTA
MANGUALDE

P24
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Incêndio leva população
ao desespero em Mangualde
Choro e rezas eram as manifestações de desespero, ontem ao final da tarde,
da população de Torre de Tavares, no concelho de Mangualde. Linha da Beira Alta
foi encerrada ao início da noite perante a gravidade das chamas
Sandra Rodrigues
I As chamas estiveram às portas das habitações de Torres de
Tavares (Mangualde), durante a
tarde de ontem. A população
usou de todos os meios para ajudar os mais de 150 homens a
combater um incêndio que
deflagrou por volta das 12h00.
O desespero tomou conta dos
habitantes que, no meio de rezas
e choros, pediam aos bombeiros
para os ajudar a salvar os seus
bens. Algumas casas estavam
sem ninguém, já que os moradores se encontravam de férias.
Enquanto as bilhas de gás
eram retiradas pelos homens,
mulheres e restante população
pegavam em mangueiras e baldes para molhar o perímetro à
volta das casas. A máquina
retroescavadora de um popular
foi um dos meios que ajudou a
limpar o terreno.
À volta de Torres de Tavares,
os bombeiros colocaram-se
estrategicamente entre o fogo e

as casas, aproveitando a estrada
principal para montar um perímetro de segurança. A principal
preocupação era evitar que as
chamas se apoderassem da
aldeia e seguissem em direcção a
Abrunhosa-a-Velha.
Á hora de fecho da edição, o
fogo, com três frentes activas,
estava a ser combatido por 158

homens, apoiados por 45 viaturas. Estavam ainda a ser utilizados três meios aéreos.
De acordo com as informações fornecidas pela página electrónica da Protecção Civil,
durante a tarde foram accionados os Grupos de Reforço para
Combate a Incêndios Florestais
de Lisboa e Évora.

Os difíceis acessos e os ventos
fortes eram os dois maiores problemas que os bombeiros
enfrentavam. Conforme se pôde
observar no local, o incêndio iniciou-se em Guimarães de Tavares e “veio pela encosta abaixo
até Torre de Tavares”. “Pouco
pudemos fazer a não ser esperar
que chegasse à estrada principal
e ai atacá-lo”, explicou um dos
bombeiros que estava no combate. Ao início da noite a
situação continuava bastante
complicada e houve mesmo
necessidade de cortar a Linha da
Beira Alta.
Ao final do dia, no distrito de
Viseu, mantinham-se activos
mais quatro incêndios.
Em S. Pedro do Sul [ver página 3] ainda estavam no local
mais de 400 homens. As chamas estavam ainda a ser combatidas em Tarouca (54 bombeiros),
Castro Daire (47) e Viseu, onde
estavam 13 bombeiros e um meio
aéreo a combater o incêndio na
Quinta do Enchodre. l
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CHAMAS FORAM DOMINADAS EM S. PEDRO DO SUL AO FIM DE CINCO DIAS

P3 E P20

JOSÉ FONSECA

Fogo em Mangualde rondou habitações
e encerrou a Linha da Beira Alta

MAIS DE UMA CENTENA DE BOMBEIROS impediu que as chamas chegassem às casas em Torre de Tavares, no concelho de Mangualde
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A92

Meio: RTP 1 - Telejornal
Duração: 00:03:07
Hora de emissão: 20:04:00
ID: 31408774

10-08-2010

Incêndio no Gerês

Depois de estar quase controlado, um incêndio no Gerês voltou a aumantar de intensidade.
Comentários de Joaquim Patrício, Vice-Presidente da CM de Mangualde.
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MANGUALDE

Autarquia melhora
vias municipais
A CÂMARA Municipal de
Mangualde vai dar início,
esta semana, à obra no eixo
rodoviário do Alto da Cruz –
Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa. Esta intervenção, que abrange
cerca de dois quilómetros de
vias municipais, classificadas no eixo viário da EM 645,
dando continuidade a esta via
entre o entroncamento com
o CM 1450 (Alto da Cruz) e
a EN 329-2, representa um
investimento municipal de
276 mil euros. Estão incluídos cerca de 750 metros que

irão constituir uma variante
ao último troço da EM 645 e
à povoação de Abrunhosa do
Mato, bem como um acesso
norte a esta. Esta empreitada
complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando
pela Cunha Baixa, Abrunhosa
do Mato, Contenças de Baixo
e Contenças de Cima.
O prazo de execução de
obra é de 180 dias, sendo que
os objectivos da mesma prendem-se fundamentalmente
com a melhoria dos acessos
rodoviários para a população
de Abrunhosa do Mato.

Página 93

A94

ID: 31381069
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Cores: Cor
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Corte: 1 de 5
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Área: 27,06 x 33,15 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 3 de 5
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Corte: 5 de 5
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Abrunhosa do Mato - 276 Mil euros para melhorar acessos rodoviários

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232

Data Publicação:

09-08-2010

:abrunhosa-do-mato-276-mil-euros-para-melhorar-acessosrodoviarios&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Empreitada arranca esta semana e abrange cerca de 2 kms de vias municipais. Esta intervenção da
Câmara Municipal de Mangualde visa essencialmente melhorar os acessos rodoviários para a
população de Abrunhosa do Mato.

A Câmara Municipal de Mangualde vai dar início, na próxima semana, à obra no eixo rodoviário do
Alto da Cruz - Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa. Esta intervenção, que abrange cerca
de 2 kms de vias municipais, classificadas no eixo viário da EM 645, dando continuidade a esta via
entre o entroncamento com o CM 1450 (Alto da Cruz) e a EN 329-2, representa um investimento
municipal de 276 mil euros. Estão incluídos cerca de 750m que irão constituir uma variante ao último
troço da EM 645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso norte a esta. Esta
empreitada complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do
Mato, Contenças de Baixo e Contenças de Cima.

O prazo de execução de obra é de 180 dias, sendo que os objectivos da mesma prendem-se
fundamentalmente com a melhoria dos acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato,
melhorando simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha
Baixa, através da promoção de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e rural. Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e
superficial do pavimento, das condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria das
condições de visibilidade. De sublinhar ainda que as opções técnicas adoptadas tiveram, ainda, em
consideração a durabilidade para o período de vida útil do projecto.

Actualizado em Segunda, 09 Agosto 2010 10:35
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Mangualde

Obras no eixo rodoviário de Cunha
Baixa custam 276 mil euros
Empreitada arranca
na próxima semana
e abrange cerca de
dois quilómetros
de vias municipais. Esta
intervenção da Câmara
Municipal de Mangualde
visa essencialmente
melhorar os acessos
rodoviários para
a população
de Abrunhosa do Mato
A Câmara Municipal de
Mangualde vai dar início, esta
semana, à obra no eixo rodoviário do Alto da Cruz - Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa.
Esta intervenção, que abrange cerca de dois quilómetros de
vias municipais, classificadas
no eixo viário da EM (Estrada
Municipal) 645, dando continuidade a esta via entre o entroncamento com o CM (Ca-

Município vai avançar com obras rodoviárias

minho Municipal) 1450 (Alto
da Cruz) e a EN 329-2, representa um investimento municipal
de 276 mil euros.
Estão incluídos cerca de 750
metros que irão constituir uma
variante ao último troço da EM
645 e à povoação de Abrun-

hosa do Mato, bem como um
acesso Norte a esta.
Esta empreitada complementa ainda o eixo alternativo
à EN 234 passando pela Cunha
Baixa, Abrunhosa do Mato,
Contenças de Baixo e Contenças de Cima.

O prazo de execução de obra
é de 180 dias, sendo que os objectivos da mesma prendem-se
fundamentalmente com a melhoria dos acessos rodoviários
para a população de Abrunhosa do Mato, melhorando simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro
da freguesia da Cunha Baixa,
através da promoção de condições de segurança, conforto e
distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e
rural.
Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e superficial do pavimento,
das condições de drenagem,
equipamento de segurança e
melhoria das condições de visibilidade. De sublinhar ainda
que as opções técnicas adoptadas tiveram, ainda, em consideração a durabilidade para o período de vida útil do projecto.
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OBRAS RODOVIÁRIAS
AVANÇAM EM
CUNHA BAIXA
MANGUALDE
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Mangualde

As Guerras Peninsulares
em exposição
A exposição 'Guerras Peninsulares' está patente até ao dia 30 de
Setembro, no Salão/Museu do Complexo Paroquial de Mangualde. É composta por 11 peças, entre elas uniformes (Cavalaria,
Infantaria e Artilharia), uma espingarda, peças de faiança, uma gola de serviço e um sabre, oriundas da Colecção do Museu Militar
de Lisboa.
A mostra inclui ainda uma parte documental, onde é possível ficar a conhecer a história que colocou Mangualde na rota da 3.ª Invasão Francesa. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00. A entrada é livre.
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Museu Militar de Lisboa, a GNR, a Câmara
Municipal de Viseu, o Arquivo Distrital de Viseu, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, o Complexo/Paroquial de Mangualde, o
Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório, a Escola Secundária
Felismina Alcântara e o Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de
Azurara.
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Segunda-feira, 9 de Agosto 2010

Empreitada arranca na próxima semana e abrange cerca de dois quilómetros de vias municipais. Esta
intervenção da Câmara Municipal de Mangualde visa essencialmente melhorar os acessos rodoviários
para a população de Abrunhosa do Mato

A Câmara Municipal de Mangualde vai dar início, esta semana, à obra no eixo rodoviário do Alto da
Cruz - Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa.

Esta intervenção, que abrange cerca de dois quilómetros de vias municipais, classificadas no eixo
viário da EM (Estrada Municipal) 645, dando continuidade a esta via entre o entroncamento com o CM
(Caminho Municipal) 1450 (Alto da Cruz) e a EN 329-2, representa um investimento municipal de 276
mil euros.

Estão incluídos cerca de 750 metros que irão constituir uma variante ao último troço da EM 645 e à
povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso Norte a esta.

Esta empreitada complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa,
Abrunhosa do Mato, Contenças de Baixo e Contenças de Cima.

O prazo de execução de obra é de 180 dias, sendo que os objectivos da mesma prendem-se
fundamentalmente com a melhoria dos acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato,
melhorando simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha
Baixa, através da promoção de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e rural.

Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e superficial do pavimento, das
condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria das condições de visibilidade. De
sublinhar ainda que as opções técnicas adoptadas tiveram, ainda, em consideração a durabilidade
para o período de vida útil do projecto.
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Ministra do Ambiente
em visita à EXPOH
. Paulo Leitão
paulo.leitão@asbeiras.pt

A ministra do Ambiente visitou a EXPOH – Feira Regional de Oliveira do Hospital. Dulce Álvaro Pássaro, que é
natural do concelho, visitou todos os pavilhões da feira,
sendo acompanhada pelo presidente da Câmara, José
Carlos Alexandrino, bem como outros autarcas da região
como foi o caso dos presidentes dos municípios de Arganil, Tábua e Mangualde e o director regional de Economia,
Armando França.
PHOTUS E RETRATUS

Graça Silva, Fernando Tavares Pereira, José Carlos
Alexandrino, Dulce Pássaro e Armando França

João Azevedo, José Carlos Alexandrino, Dulce Pássaro,
Isabel Filipe, Rui Monteiro e Artur Abreu

Ricardo Alves, Dulce Pássaro, Carlos Maia
e Jorge Alexandre Almeida

João Ramalhete, Armando França, João Azevedo, José
Carlos Alexandrino, Dulce Pássaro e Alexandre Almeida
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Ministra
do Ambiente
visitou a EXPOH
>p.29
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Pedro Passos Coelho
deixou cair a máscara

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

H
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á cerca de um mês, nas jornadas parlamentares
do seu partido, o líder parlamentar do PSD
“enchia o peito” para afirmar que o PS estava
“desesperado” por ver Pedro Passos Coelho e
os social-democratas na liderança das sondagens para as legislativas. Miguel Macedo congratulava-se com números que o tempo se encarregou de
desmentir, e nem foi preciso muito tempo para isso
acontecer… Depois de um período de graça, que todos
os novos líderes partidários conquistam à sua chegada, no último Barómetro da Marktest o PSD e Passos
Coelho caíram a pique! Mais de 10 pontos percentuais,
enquanto o PS registou uma subida quase equivalente
e está novamente a subir.
Perante as dificuldades que o país atravessa e as medidas, conscientes e necessárias mas nem sempre populares, que o actual governo tem vindo a implementar, seria
de prever que o estado de graça do líder do principal partido da oposição se prolongasse por mais algum tempo.
Mas não foi assim. E não foi assim, não por causa do
eventual impacto da proposta de revisão constitucional,
que nem no seio do PSD é consensual, mas porque essa
proposta veio ajudar a desmascarar as reais intenções de
Passos Coelho e do seu partido.
Os portugueses começam finalmente a perceber
quem é o presidente dos social-democratas e quais as

ideias que preconiza para Portugal: a sua posição política e geopolítica face a matérias tão fundamentais como
a Saúde, a Educação ou o Emprego é agora perfeitamente conhecida de todos e, convenhamos, pouco agradável para a maioria. O PSD quer matar o Estado Social,
aplicando profundos cortes nos salários, liberalizando
de forma radical os despedimentos e privatizando todas
as valências do Estado que permitem alguma equidade
no acesso ao Sistema Nacional de Saúde ou à Educação,
e condenando os mais pobres a permanecerem mais
pobres.
Não é essa a filosofia do Partido Socialista, um partido
maduro, com experiência governativa, que tem uma profunda noção da realidade e que assume o combate à crise
como objectivo primacial, mas não a qualquer preço. A
prioridade deste Governo e do partido que o sustenta é
a defesa intransigente dos interesses de Portugal e dos
portugueses, mas tendo sempre em linha de conta os
impactos das medidas que vão sendo postas em prática.
As mais recentes tomadas de posição do PSD só vieram
mostrar ao país as diferenças entre os dois partidos e os
seus líderes, e atestam a evolução negativa de Pedro Passos Coelho, que curiosamente se estreou na liderança
da oposição com responsabilidade, ao viabilizar a aprovação do PEC. Daí para cá, a máscara caiu e só ficou a
desilusão…
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João Azevedo
Passos Coelho deixou
cair a mascára > pág. 19
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Arranque de obra no eixo rodoviário do Alto da Cruz , Abrunhosa do Mato , Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde vai dar início, na próxima semana, à obra no eixo rodoviário do Alto
da Cruz , Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa. Esta intervenção, que abrange cerca de 2
kms de vias municipais, classificadas no eixo viário da EM 645, dando continuidade a esta via entre o
entroncamento com o CM 1450 (Alto da Cruz) e a EN 329-2, representa um investimento municipal de
276 mil euros. Estão incluídos cerca de 750m que irão constituir uma variante ao último troço da EM
645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso norte a esta. Esta empreitada
complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do Mato,
Contenças de Baixo e Contenças de Cima.

O prazo de execução de obra é de 180 dias, sendo que os objectivos da mesma prendem-se
fundamentalmente com a melhoria dos acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato,
melhorando simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha
Baixa, através da promoção de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e rural. Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e
superficial do pavimento, das condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria das
condições de visibilidade. De sublinhar ainda que as opções técnicas adoptadas tiveram, ainda, em
consideração a durabilidade para o período de vida útil do projecto.
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Museu do Oriente - Autarquia faz parceira pela descentralização da cultura
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Câmara Municipal de Mangualde adere ao protocolo assinado entre a Fundação Oriente e Associação
Nacional de Municípios Portugueses
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MANGUALDE

Festa do emigrante no domingo
A Câmara de Mangualde promove no domingo a Festa do
Emigrante, no Largo das Carvalhas, com a qual pretende
proporcionar a confraternização entre aqueles que estão
no estrangeiro e regressam ao concelho. A animação
começa às 18h00 e prolonga-se pela noite dentro, com
grupos de concertinas, de danças e cantares e ranchos
folclóricos.
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Empreitada arranca na próxima semana e abrange cerca de 2 kms de vias municipais. Esta
intervenção da Câmara Municipal de Mangualde visa essencialmente melhorar os acessos rodoviários
para a população de Abrunhosa do Mato.

A Câmara Municipal de Mangualde vai dar início, na próxima semana, à obra no eixo rodoviário do
Alto da Cruz - Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa. Esta intervenção, que abrange cerca
de 2 kms de vias municipais, classificadas no eixo viário da EM 645, dando continuidade a esta via
entre o entroncamento com o CM 1450 (Alto da Cruz) e a EN 329-2, representa um investimento
municipal de 276 mil euros. Estão incluídos cerca de 750m que irão constituir uma variante ao último
troço da EM 645 e à povoação de Abrunhosa do Mato, bem como um acesso norte a esta. Esta
empreitada complementa ainda o eixo alternativo à EN 234 passando pela Cunha Baixa, Abrunhosa do
Mato, Contenças de Baixo e Contenças de Cima.

O prazo de execução de obra é de 180 dias, sendo que os objectivos da mesma prendem-se
fundamentalmente com a melhoria dos acessos rodoviários para a população de Abrunhosa do Mato,
melhorando simultaneamente as condições de vida e de circulação viária dentro da freguesia da Cunha
Baixa, através da promoção de condições de segurança, conforto e distinção das necessidades de
tráfego em ambientes urbano e rural. Para o efeito, foram projectadas medidas de reforço estrutural e
superficial do pavimento, das condições de drenagem, equipamento de segurança e melhoria das
condições de visibilidade. De sublinhar ainda que as opções técnicas adoptadas tiveram, ainda, em
consideração a durabilidade para o período de vida útil do projecto.
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Mangualde

Festa para acarinhar
regresso dos emigrantes
O Largo das Carvalhas,
em Mangualde, recebe,
este domingo,
a Festa do Emigrante.
Um evento organizado
pela Câmara Municipal
com o objectivo
de receber os milhares
de mangualdenses
que vivem no estrangeiro
e que nesta altura do ano
regressam à terra para
gozarem as suas férias
junto de familiares
e amigos
JOSÉ FONSECA

O município mangualdense
está a preparar uma festa popular, que terá lugar no próximo
domingo, entre as 18h00 e as
22h00, no Largo das Carvalhas.
Diversos grupos irão subir ao
palco com o objectivo de animar um evento que tem como
objectivo dar as boas-vindas aos
milhares de emigrantes que
estão a passar as suas férias no
concelho, antes de terem de
regressar aos seus países de acolhimento, como, por exemplo,
Inglaterra e Estados Unidos da
América, onde trabalham e vivem o resto do ano.
A Festa do Emigrante tem
como principal objectivo a confraternização, contando para
tal com a animação que será
feita pelos diversos grupos que
irão actuar ao longo da tarde e
pela noite fora, como por
exemplo, o grupo de concertinas 'Os Lusitanos', o Grupo de
Danças e Cantares da Corvaceira, o Rancho Folclórico 'Os Lavradores de Cubos', e o Grupo
de Danças e Cantares do Clube
Juventude Lusitana de Cumberland (Rhode Island), dos Es-

A Banda de Cumberland será um dos grupos a subir ao palco em Mangualde

tados Unidos da América, onde
reside uma grande comunidade de mangualdenses e que
mantêm uma estreita relação
com o concelho onde têm as
suas raízes.
Para o grupo norte-americano trata-se de um regresso à
região, depois de em Junho do
ano passado ter estado durante
mais de uma semana no concelho de Penalva do Castelo e de
ter sido recebido no Governo
Civil de Viseu.
O último artista a subir ao
palco e que terá a tarefa de
encerrar da melhor forma uma
noite cheia de animação será
Artur Gaio.
"Passar das
palavras aos actos"
Contactado pelo nosso Jornal, o presidente da Câmara de

Mangualde, João Azevedo, referiu que a realização da festa é a
vontade da autarquia "de passar
das palavras aos actos".
"Há quem vá visitar as nossas
comunidades ao estrangeiro e
deixe palavras de grande afecto,
mas depois não passa disso
mesmo, quando os emigrantes
regressam não dão conta desse
afecto. Foi isso que nós - Câmara - quisemos mudar com este
evento, criando algo de concreto para os emigrantes", sublinhou o autarca.
Segundo João Azevedo, a festa deve ser entendida como
uma operação de charme juntos dos emigrantes, "que precisam e merecem" a atenção extra por parte da autarquia.
"Queremos que regressem e
que invistam em Mangualde",
assegurou.

O presidente da autarquia
garantiu ainda que a Câmara
pretende reanimar o Gabinete
de Apoio ao Emigrante, que já
existe há algum tempo no
município, mas que "precisa de
uma nova dinâmica" de forma
a responder às necessidades dos
mangualdenses que vivem no
estrangeiro.
Questionado sobre o número de emigrantes existentes no
concelho, João Azevedo admitiu ser difícil ter dados concretos, no entanto, adiantou que
devem ser vários milhares os
mangualdenses que vivem fora
do país.
"Estamos a falar de várias
gerações, que se instalaram
principalmente nos Estados
Unidos da América e em Inglaterra, deixando lá as suas
influências", finalizou.
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CÂMARA ORGANIZA
FESTA PARA SAUDAR
EMIGRANTES
MANGUALDE
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O município mangualdense está a preparar uma festa popular, que terá lugar no próximo domingo,
entre as 18h00 e as 22h00, no Largo das Carvalhas. Diversos grupos irão subir ao palco com o
objectivo de animar um evento que tem como objectivo dar as boas-vindas aos milhares de
emigrantes que estão a passar as suas férias no concelho, antes de terem de regressar aos seus
países de acolhimento, como, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos da América, onde trabalham e
vivem o resto do ano.

A Festa do Emigrante tem como principal objectivo a confraternização, contando para tal com a
animação que será feita pelos diversos grupos que irão actuar ao longo da tarde e pela noite fora,
como por exemplo, o grupo de concertinas 'Os Lusitanos', o Grupo de Danças e Cantares da
Corvaceira, o Rancho Folclórico 'Os Lavradores de Cubos', e o Grupo de Danças e Cantares do Clube
Juventude Lusitana de Cumberland (Rhode Island), dos Estados Unidos da América, onde reside uma
grande comunidade de mangualdenses e que mantêm uma estreita relação com o concelho onde têm
as suas raízes.

Para o grupo norte-americano trata-se de um regresso à região, depois de em Junho do ano passado
ter estado durante mais de uma semana no concelho de Penalva do Castelo e de ter sido recebido no
Governo Civil de Viseu.

O último artista a subir ao palco e que terá a tarefa de encerrar da melhor forma uma noite cheia de
animação será Artur Gaio.

"Passar das

palavras aos actos"

Contactado pelo nosso Jornal, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referiu que a
realização da festa é a vontade da autarquia "de passar das palavras aos actos".
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"Há quem vá visitar as nossas comunidades ao estrangeiro e deixe palavras de grande afecto, mas
depois não passa disso mesmo, quando os emigrantes regressam não dão conta desse afecto. Foi isso
que nós - Câmara - quisemos mudar com este evento, criando algo de concreto para os emigrantes",
sublinhou o autarca.

Segundo João Azevedo, a festa deve ser entendida como uma operação de charme juntos dos
emigrantes, "que precisam e merecem" a atenção extra por parte da autarquia. "Queremos que
regressem e que invistam em Mangualde", assegurou.

O presidente da autarquia garantiu ainda que a Câmara pretende reanimar o Gabinete de Apoio ao
Emigrante, que já existe há algum tempo no município, mas que "precisa de uma nova dinâmica" de
forma a responder às necessidades dos mangualdenses que vivem no estrangeiro.

Questionado sobre o número de emigrantes existentes no concelho, João Azevedo admitiu ser difícil
ter dados concretos, no entanto, adiantou que devem ser vários milhares os mangualdenses que
vivem fora do país.

"Estamos a falar de várias gerações, que se instalaram principalmente nos Estados Unidos da América
e em Inglaterra, deixando lá as suas influências", finalizou.
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Interior (O)
A120

ID: 31344043

05-08-2010

Tiragem: 8960

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,57 x 15,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Barragem de Girabolhos
pode avançar
Empreendimento no rio Mondego faz parte do Plano Nacional de Barragens
e deverá arrancar até ao ﬁnal do ano
$&216758d®2GRDSURYHL
WDPHQWR KLGURHOpFWULFR GH
*LUDEROKRVQRULR0RQGHJR
UHFHEHXOX]YHUGHGR0LQLV
WpULRGR$PELHQWH&RQWXGR
D 'HFODUDomR GH ,PSDFWH
$PELHQWDO ',$  IDYRUiYHO
DTXH2,17(5,25WHYHDFHV
VR HVWi FRQGLFLRQDGD j
FRPSHQVDomR GD SHUGD GH
ELRGLYHUVLGDGHHDXPSODQR
GHPRQLWRUL]DomRGHGHVHQ
YROYLPHQWRUHJLRQDO
2 HPSUHHQGLPHQWR GD
(QGHVDUHSUHVHQWDRPDLRU
LQYHVWLPHQWR DOJXPD YH]
UHDOL]DGR QR FRQFHOKR GH
6HLDFHUFDGHPLOK}HV
GH HXURV H D FULDomR GH 
PLO SRVWRV GH WUDEDOKR GX
UDQWHDIDVHGHFRQVWUXomR
PLO GRV TXDLV GLUHFWRV 2
SURMHFWRLQWHJUDGRQR3ODQR
1DFLRQDO GH %DUUDJHQV YDL
GHVHQYROYHUVH QXP YDOH
FDYDGRGR0RQGHJRHSUHYr
GXDV FHQWUDLV KLGURHOpF
WULFDV VLWXDGDV HP VpULH $
VXDFRQFOXVmRHVWiSUHYLVWD
SDUD R VHJXQGR VHPHVWUH

GH  'H DFRUGR FRP
D ',$ VHUmR QHFHVViULDV
DFo}HV GH ©PLQLPL]DomR
H FRPSHQVDomR GRV LP
SDFWHVª QRPHDGDPHQWH D
©IUDJPHQWDomRGDVSRSXOD
o}HVª GH HVSpFLHV H[LVWHQ
WHV QR ULR FRPR ELYDOYHV
WRXSHLUDGHiJXD ORQWUD H
ODJDUWRGHiJXD$DEHUWXUD
GHFRUUHGRUHVGHSDVVDJHP
HQWUHULEHLUDVRUHVWDXURGD
YHJHWDomR ULEHLULQKD  VmR
RXWUDV H[LJrQFLDV GR PL
QLVWpULR GR $PELHQWH TXH
WDPEpPLPS}HDUHFXSHUD
omRGDVHVWUDGDVDIHFWDGDV
H DFo}HV GH SUHVHUYDomR H
YDORUL]DomR GD SDLVDJHP
FXOWXUDOHSDWULPRQLDO
'HYHUiDLQGDVHUFULDGD
XPD $JrQFLD GH 'HVHQYRO
YLPHQWR5HJLRQDOTXH]HODUi
SHOD©FRQWULEXLomRHIHFWLYDGD
REUDQRLQFUHPHQWRGDTXDOL
GDGHGHYLGDHGDDFWLYLGDGH
HFRQyPLFDªGDVSRSXODo}HV
DIHFWDGDV QRPHDGDPHQWH
HPWHUPRVGDFULDomRGHHP
SUHJRHGRLQYHVWLPHQWRS~

EOLFR2WXULVPRDDJULFXOWXUD
HRDUWHVDQDWRVmRDViUHDV
VXJHULGDV (VWH RUJDQLVPR
GHYHUi PRQLWRUL]DU GH GRLV
HP GRLV DQRV DV PXGDQoDV
VXVFLWDGDVHHTXDFLRQDUFRQ
VRDQWHRVUHVXOWDGRVQRYDV
PHGLGDVGH©PLQLPL]DomRH
RXFRPSHQVDomRª$(QGHVD
HVSHUD LQLFLDU D HPSUHLWDGD
DWp DR ILQDO GHVWH DQR 2
FRPSOH[R VLWXDVH SUy[LPR
GD DOGHLD GH *LUDEROKRV D
 TXLOyPHWURV GH 6HLD H
VHUiH[SORUDGRSHODHOpFWULFD
HVSDQKRODGXUDQWHDQRV
2VSURPRWRUHVHVWLPDPTXH
SURGX]DPHJDZDWWV 0: 
GH HOHFWULFLGDGH j RUGHP
GH FHUFD GH  JLJDZDWWV
KRUD *:K  R TXH HTXLYDOH
DR FRQVXPR DQXDO GH 
PLOIDPtOLDV
2 VLVWHPD GH IXQFLRQD
PHQWRpGHFHQWUDOUHYHUVtYHO
*LUDEROKRV HGHFHQWUDOFRQ
YHQFLRQDO %RJXHLUD  $OpP
GH6HLDYDLDEUDQJHURVFRQ
FHOKRVGH*RXYHLD)RUQRVGH
$OJRGUHV0DQJXDOGHH1HODV
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Interior (O)
ID: 31344043

05-08-2010

Tiragem: 8960

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,43 x 5,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

6(,$

-V[WFSEFQBSB
CBSSBHFNEF
(JSBCPMIPT
(PSUHHQGLPHQWR GD (QGHVD UH
SUHVHQWD R PDLRU LQYHVWLPHQWR
DOJXPDYH]UHDOL]DGRQRFRQFHOKR
FHUFD GH  PLOK}HV GH HXURV
PDVHVWiFRQGLFLRQDGRjFRPSHQ
VDomRGDSHUGDGHELRGLYHUVLGDGH
HDXPSODQRGHPRQLWRUL]DomRGH
GHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDOBBBB 
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Diário de Viseu
A122

ID: 31341685

05-08-2010

Tiragem: 2327

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,21 x 14,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Mangualde

Município assina protocolo para
dar a conhece Museu do Oriente
A Câmara Municipal
de Mangualde aderiu
ao protocolo celebrado
entre a Fundação Oriente
e a Associação Nacional
de Municípios Portugueses
(ANMP) que tem como
principal objectivo criar
as condições necessárias
para a divulgação
do Museu do Oriente
junto das populações, em
particular, das do Interior
Com a adesão a este protocolo, a edilidade vai permitir que
as populações do concelho de
Mangualde tenham conhecimento e possam usufruir das
actividades desenvolvidas pelo
Museu do Oriente, nomeadamente no acesso às exposições
realizadas. Para o efeito, a Fun-

População do concelho poderá usufruir das actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente

dação, através do Museu, proporcionará visitas guiadas por
monitores a grupos de visitantes com um número mínimo
de 20 pessoas.
Estes grupos irão beneficiar
de preços especiais desde que as
visitas sejam agendadas pelo
respectivo município. Visitan-

tes com idades compreendidas
entre os seis e os 12 anos pagarão um euro; visitantes entre os
13 e os 65 anos terão de desembolsar três euros e visitantes
com idade superior aos 65 anos
pagarão dois euros. Além dos
preços especiais, os 'Grupos de
Visitantes' terão um desconto

de 10 por cento na cafetaria e
restaurante do Museu.
Em contrapartida, os municípios que aderirem a este
protocolo deverão noticiar
localmente todas as actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente, assim como
disponibilizar toda a informa-

ção recebida deste. O Museu
do Oriente está direccionado
não só para a exibição de testemunhos materiais da presença portuguesa no Oriente,
mas também para divulgar
em Portugal a variedade e
riqueza das diversas culturas
asiáticas.
A Fundação Oriente, que
tutela o Museu do Oriente, tem
como objectivo fomentar as
ligações históricas entre Portugal e os países da Ásia através
da realização e do apoio a iniciativas de cariz cultural, educativo, artístico e científico.
O presente protocolo estará
em vigor até 2012, podendo ser
renovado por períodos de um
ano mediante um acordo estabelecido pela Fundação Oriente e a ANMP.
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Diário de Viseu
ID: 31341685

05-08-2010
MANGUALDE

Tiragem: 2327

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,32 x 4,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

P9

Município assina
protocolo com
Fundação Oriente
Mangualdenses vão ficar a saber mais
sobre actividades do Museu do Oriente

Página 123

A124

ID: 31320934

04-08-2010

Tiragem: 17152

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,24 x 33,88 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1
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A125

Autarquia promove «Festa do Emigrante»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mangualde Online.pt

URL:

http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227

Data Publicação:

04-08-2010

:autarquia-promove-lfesta-do-emigranter&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

Dia 8 de Agosto, Domingo, das 18h00 às 22h00, no Largo das Carvalhas. Uma festa popular para os
emigrantes e para todos os mangualdenses. Entrada livre.

A Câmara Municipal de Mangualde promove a Festa do Emigrante no dia 8 de Agosto, Domingo, no
Largo das Carvalhas. Trata-se de uma Festa Popular para os emigrantes e para todos os
mangualdenses, cuja entrada é livre. A animação começa pelas 18h00 e continua pela noite dentro. A
confraternização é o mote deste encontro.

Pelas 18h00 será efectuada a recepção dos emigrantes e pelas 18h30 começa a festa com Os
Lusitanos - Grupo de Concertinas. Pelas 19h00 sobem ao palco os Grupos Folclóricos: Grupo de
Danças e Cantares da Corvaceira; Rancho Folclórico "Os Lavradores de Cubos"; e Grupo de Danças e
Cantares do Clube Juventude Lusitana de Camberland - Rhode Island (EUA). Às 21h00 é vez de Artur
Gaio actuar e pelas 22h00 sobem novamente ao palco Os Lusitanos - Grupo de Concertinas.Programa:

18h00 | Recepção aos emigrantes

18h30 | Os Lusitanos - Grupo de Concertinas

19h00 | Actuação de Grupos Folclóricos:

Grupo de Danças e Cantares da Corvaceira

Rancho Folclórico "Os Lavradores de Cubos"

Grupo de Danças e Cantares do Clube Juventude Lusitana de Camberland - Rhode Island (EUA)

20h30 | Música ambiente (Confraternização)

21h00 | Artur Gaio
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22h00 | Os Lusitanos - Grupo de Concertinas
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A127

Parceria pela descentralização da cultura , Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews.pt

URL:

http://www.metronews.com.pt/2010/08/02/parceria-pela-descentralizacao-da-cultura-

Data Publicação:

03-08-2010

mangualde/

Parceria pela descentralização da cultura , Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde aderiu ao protocolo celebrado entre a Fundação Oriente (Lisboa) e
a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que tem como principal objectivo criar as
condições necessárias para a divulgação do Museu do Oriente junto das populações, em particular, das
populações do interior do País.
Com a adesão a este protocolo, a edilidade vai permitir que as populações do concelho de Mangualde
tenham conhecimento e possam usufruir das actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente,
nomeadamente no acesso às exposições realizadas. Para o efeito, a Fundação, através do Museu,
proporcionará visitas guiadas por monitores a grupos de visitantes com um número mínimo de 20
pessoas.Estes grupos, designados de Grupos de Visitantes , irão beneficiar de preços especiais desde
que as visitas sejam agendadas pelo respectivo município: 1EUR para visitantes com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos; 3EUR para visitantes entre os 13 e os 65 anos e 2EUR para
visitantes com idade superior aos 65 anos. Além dos preços especiais, os Grupos de Visitantes terão
um desconto de 10 por cento na cafetaria e restaurante do Museu.
Em contrapartida, os municípios que aderirem a este protocolo deverão noticiar localmente todas as
actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente, assim como disponibilizar toda a informação
recebida deste.
Recorde-se que o Museu do Oriente está direccionado não só para a exibição de testemunhos
materiais da presença portuguesa no Oriente, mas também para divulgar em Portugal a variedade e
riqueza das diversas culturas asiáticas. A Fundação Oriente, que tutela o Museu do Oriente, tem como
objectivo fomentar as ligações históricas entre Portugal e os países da Ásia através da realização e do
apoio a iniciativas de cariz cultural, educativo, artístico e científico.
O presente protocolo estará em vigor até 2012, podendo ser renovado por períodos de um ano
mediante um acordo estabelecido pela Fundação Oriente e a ANMP.
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A128

Mangualde - Autarquia faz parceira pela descentralização da cultura

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão TV Online

URL:

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3311

Data Publicação:

03-08-2010

Mangualde

03 ' 08 ' 2010

2010-08-03

Câmara Municipal de Mangualde adere ao protocolo assinado entre a Fundação Oriente e Associação
Nacional de Municípios Portugueses

A Câmara Municipal de Mangualde aderiu ao protocolo celebrado entre a Fundação Oriente (Lisboa) e
a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que tem como principal objectivo criar as
condições necessárias para a divulgação do Museu do Oriente junto das populações, em particular, das
populações do interior do País.

Com a adesão a este protocolo, a edilidade vai permitir que as populações do concelho de Mangualde
tenham conhecimento e possam usufruir das actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente,
nomeadamente no acesso às exposições realizadas. Para o efeito, a Fundação, através do Museu,
proporcionará visitas guiadas por monitores a grupos de visitantes com um número mínimo de 20
pessoas.

Estes grupos, designados de "Grupos de Visitantes", irão beneficiar de preços especiais desde que as
visitas sejam agendadas pelo respectivo município: 1EUR para visitantes com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos; 3EUR para visitantes entre os 13 e os 65 anos e 2EUR para visitantes com
idade superior aos 65 anos. Além dos preços especiais, os "Grupos de Visitantes" terão um desconto
de 10 por cento na cafetaria e restaurante do Museu.

Em contrapartida, os municípios que aderirem a este protocolo deverão noticiar localmente todas as
actividades desenvolvidas pelo Museu do Oriente, assim como disponibilizar toda a informação
recebida deste.
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Recorde-se que o Museu do Oriente está direccionado não só para a exibição de testemunhos
materiais da presença portuguesa no Oriente, mas também para divulgar em Portugal a variedade e
riqueza das diversas culturas asiáticas. A Fundação Oriente, que tutela o Museu do Oriente, tem como
objectivo fomentar as ligações históricas entre Portugal e os países da Ásia através da realização e do
apoio a iniciativas de cariz cultural, educativo, artístico e científico.

O presente protocolo estará em vigor até 2012, podendo ser renovado por períodos de um ano
mediante um acordo estabelecido pela Fundação Oriente e a ANMP.
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Diário de Viseu
A130

ID: 31309228

03-08-2010

Tiragem: 2327

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,06 x 6,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde

Município adere a campanha
contra violência doméstica
O Município de Mangualde aderiu à rede de autarquias "Mostra
o cartão vermelho à violência doméstica". Uma iniciativa promovida pela União Europeia à qual o Governo Português decidiu aderir através da secretaria de Estado da Igualdade.
As autarquias locais, devido à sua proximidade com as populações, são entidades privilegiadas para a concretização de acções e
implementação de medidas que tenham como principal objectivo
combater a violência doméstica.
Esta campanha visa uma actuação mais directa, transmitindo
ao agressor ou à agressora uma mensagem inequívoca: a sociedade está alerta e defenderá de forma veemente a vítima.
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A131

Mangualde mostra o cartão vermelho à violência doméstica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews.pt

URL:

http://www.metronews.com.pt/2010/07/31/mangualde-%E2%80%9Cmostra-o-cartao-

Data Publicação:

02-08-2010

vermelho-a-violencia-domestica%E2%80%9D/

Mangualde mostra o cartão vermelho à violência doméstica
O Município de Mangualde aderiu à rede de autarquias

Mostra o cartão vermelho à violência

doméstica . Uma iniciativa promovida pela União Europeia à qual o Governo Português decidiu aderir
através da secretaria de Estado da Igualdade. As autarquias locais, devido à sua proximidade com as
populações, são entidades privilegiadas para a concretização de acções e implementação de medidas
que tenham como principal objectivo combater a violência doméstica.

Esta campanha visa uma actuação mais directa, transmitindo ao agressor ou à agressora uma
mensagem inequívoca: a sociedade está alerta e defenderá de forma veemente a vítima. Aquilo que
se pretende é que o simbolismo do Cartão Vermelho se generalize e se converta num recurso
partilhado de toda uma sociedade que não tolera as agressões e que, de nenhum modo, é cúmplice do
maltrato.

O primeiro passo para prevenir a Violência Doméstica é a sensibilização, a capacidade para a detectar
e a consciência crítica para não a tolerar. Por estas razões, um dos principais objectivos da actual
campanha é o aumento da consciencialização dos/as cidadãos/ãs sobre este tipo de violência e o
envolvimento da sociedade num compromisso público para a sua erradicação. A ideia símbolo da
Campanha Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica pretende ser o reflexo da repulsa social
contra o maltrato, por ser um gesto conhecido de toda a sociedade e, particularmente, no âmbito
desportivo: quem não joga limpo , fica fora desta sociedade. Cada gesto que mostre o Cartão
Vermelho traduzirá a reprovação que todos e todas fazemos do maltrato. Esperamos que o simbolismo
do Cartão Vermelho se generalize e se converta num recurso partilhado de toda uma sociedade que
não tolera as agressões e que, de nenhum modo, é cúmplice do maltrato .
Fonte: Portal da Igualdade e Maltratozero
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Jornal do Centro
A132

30-07-2010

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,59 x 15,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

foto legenda

Nuno Ferreira

ID: 31389359

Tiragem: 6000

Foi há 20 anos que se produziu o último Citröen
2 Cavalos na fábrica de Mangualde. A autarquia
e a nova empresa PSA Peugeot Citröen quiseram
assinalar a efeméride com a instalação do veículo mítico da marca francesa numa rotunda de entrada na cidade.
Tudo aconteceu durante o fim-de-semana, nos
quais esteve presente em Mangualde uma grande representação de 2 Cavalos de várias regiões
do país. E fizeram a foto de família junto à nova
rotunda.
E mais, foi inaugurada uma placa na PSA Peugeot Citröen onde consta a memória do 2 Cavalos.
E mais ainda: foi assinalada a produção do último
“ligeiro” da Citröen com a encenação da saída do
último carro produzido. Mangualde, em Portugal,
é sinónimo de carros, antigos e novos... JL
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Diário de Viseu
A133

ID: 31266215

30-07-2010

Tiragem: 2327

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,50 x 16,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde

Dia dos Avós juntou
cerca de 500 pessoas

Meio milhar de pessoas participou no evento

Mangualde celebrou o Dia
dos Avós através da iniciativa
"Arraial Sénior" que juntou cerca de 500 pessoas, na Mata dos
Condes de Anadia. O evento
ficou marcado pela exposição
dos trabalhos realizados no
âmbito do atelier "Trapos e Tricot" e por uma venda de rifas
cujas receitas reverteram a favor da Unidade de Cuidados
Continuados.
O dia teve início com a celebração de uma missa solene
presidida pelo cónego Seixas e
na qual esteve presente o presidente da Câmara Municipal,
João Azevedo.
As comemorações prolon-

garam-se por todo o dia com
um almoço/piquenique, seguido de uma tarde de grande animação.
A iniciativa, organizada pela
Câmara Municipal, contou
com o apoio de diversas entidades e particulares, entre as
quais: a dupla de cantores Samuel e Telma, o grupo "Os Lusitanos - Grupo de Concertinas", a Pastelaria Espiga Dourada, os Bombeiros Voluntários ,
a GNR de Mangualde, o Centro
de Saúde de Mangualde, o
Agrupamento de Escolas Ana
de Castro Osório, a Escola Secundária Felismina Alcântara e
o Supermercado 2002.
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Diário de Viseu
A134

ID: 31266213

30-07-2010

Tiragem: 2327

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 24,64 x 11,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sociedade assinala hoje mais um aniversário

Ecobeirão trata 124 mil toneladas de lixo por ano

Sede da Ecobeirão é em Barreiro de Besteiros, no concelho de Tondela

A Sociedade de Tratamento
de Resíduos Sólidos do Planalto
Beirão celebra hoje 14 anos e já
conta com milhares de toneladas de lixo tratadas.
Esta empresa serve 19 concelhos integrados na Associação de Municípios da Região do

Planalto Beirão, gerindo os resíduos urbanos provenientes das
habitações, de estabelecimentos, entre outros.
Segundo o administradordelegado da Sociedade, António Pereira, o valor de produção
de lixo, nomeadamente domés-

tico, tem sido quase o mesmo.
"Nos últimos quatro ou cinco
anos, houve talvez um aumento de dez por cento em cada
ano", esclareceu.
Anualmente, a empresa faz o
tratamento de 124 mil toneladas de lixo e de mais dez toneladas da recolha selectiva, isto é,
do lixo que as pessoas separam
e colocam nos ecopontos.
António Pereira afirmou que
há uma grande adesão das pessoas à separação do lixo e que a
quantidade de resíduos produzida por cada município está relacionada com a sua dimensão,
por isso, Viseu é o concelho que
mais lixo produz. "Há zonas onde as pessoas produzem mais lixo, mas isso tem que ver também com os hábitos de consumo de cada um", acrescentou.

"Em Setembro ou Outubro,
vamos tentar recuperar os resíduos, antes de irem para o aterro são pré-seleccionados para se
transformarem novamente em
metal, papel e noutros materiais e o que não for possível
aproveitar vai para o aterro",
adiantou.

Actualmente, todos os resíduos que são tratados pela empresa, com sede em Barreiro de
Besteiros, Tondela, são depositados no aterro sanitário, o que
poderá mudar já a partir de Setembro.
Aguiar da Beira, Carregal do
Sal, Castro Daire, Gouveia,

Mangualde, Mortágua, Nelas,
Oliveira de Frades, Oliveira do
Hospital, Penalva do Castelo,
Santa Comba Dão, São Pedro
do Sul, Sátão, Seia, Tábua, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu
e Vouzela são os 19 municípios
que integram a Associação da
Região do Planalto Beirão.
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Notícias de Viseu
A135

ID: 31313376

29-07-2010

Tiragem: 7500

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 21,19 x 15,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 135

Nova Guarda
A136

ID: 31237377

28-07-2010

Esclarecimento

Tiragem: 5100

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,78 x 5,95 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

No seguimento da notícia publicada no V/Jornal [Nova Guarda], no passado dia 21 de Julho, sobre o IV Open de Ténis «Terras de Azurara» em
Mangualde, na qual referem que o ponto menos positivo foi o estado dos
courts municipais da Senhora do Castelo, os quais deveriam ter uma pronta intervenção por parte da Câmara Municipal de Mangualde, cumpre-nos
deixar-vos o seguinte esclarecimento:
Os courts de ténis a que se referem não são propriedade municipal, mas
sim de natureza privada. Nesse sentido, por muita boa vontade que o município tivesse, não pode intervir em equipamentos de natureza privada.

Mangualde, 26 de Julho de 2010
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Jornal do Centro
A137

ID: 31239893

23-07-2010

Tiragem: 6000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,06 x 18,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

400 atletas jovens
pedalam em
Mangualde
Desafio ∑ Câmara aposta no ciclismo e lança repto para clube oficial
A Federação Portuguesa
de Ciclismo (FPC) e a Câmara Municipal reúnem
este fim-de-semana (dias
24 e 25), em Mangualde,
400 atletas jovens de todo o
país, no Encontro Nacional
de Escolas de Ciclismo..
O evento surge após a ascolo
sinatura de um protocolo
entre a autarquia e a FPC
resie foi justificado pelo presidente da Câmara, João Azee há
vedo: “Em Mangualde
smo
muitos adeptos de ciclismo
osta
e esta tornou-se uma aposta
elho.
necessária para o concelho.
mo o
O autarca lançou mesmo
desfio para se criar umaa eso.
cola oficial no concelho.
ias
Ao longo dos dois dias
dedicados às duas ro-das, os participantes
vão prestar provas de
estrada e BTT, num
circuito que irá desde a rotunda do cen-

tro da cidade até à rotunda
do Centro de Saúde.

Colóquio. Do programa
faz parte um curso/colóquio dirigido a treinadores
e dirigentes do ciclismo de
iniciação, no sá
sábado, às 19h00,
no Auditório
da Câ ma ra
Municipal. A
acção denominad a

“Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play” vai ter a intervenção de Rita Nunes da
Confederação Desporto de
Portugal para falar da “luta
contra a dopagem do ciclismo - em defesa do ciclismo
limpo
ética como ali
limpo” e da “ética
alicerce de uma carreira
desportiva”.
Emília Amaral
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Jornal do Centro
A138

ID: 31239287

palavras

deles

23-07-2010

rRecomendo
a todos os
condutores e peões
o reforço dos bons
comportamentos”

Miguerl Ginestal
Governador Civil de Viseu
(Reunião do Conselho Coordernador de Segurança Rodoviária
Distrital, 16 de Julho)

Tiragem: 6000

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,91 x 7,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

rO Fontelo está
mais rico. Só falta
agora a construção
de um equipamento
para dar resposta ao
desporto adaptado,
o que será feito o
mais breve possível”
Fernando Ruas
Presidente da Câmara Municipal de Viseu
(Inauguração do Campo de Futebol de Praia, Diário de Viseu,
19 de Julho)

rJamais serei

candidato a
deputado nos
próximos oito anos”

João Azevedo
Candidato a presidente da Federação de Viseu do PS e
presidente da Câmara Municipal de Mangualde
(Apresentação da candidatura, 20 de Julho)

rComo a estrada

[Nacional 229]
ficou, demora-se
mais tempo agora
a chegar de Sátão
a Viseu do que
anteriormente, antes
das obras”
Alexandre Vaz
Presidente da Câmara Municipal de Sátão
(Final de uma reunião com os deputados do PSD eleitos por
Viseu, Rádio Noar, 20 de Julho)
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Jornal do Centro
A139

23-07-2010

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,62 x 16,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

João Azevedo quer PS
na Câmara de Viseu
Candidatura ∑ Junqueiro apoia autarca para a Federação Distrital do PS
O candidato à liderança da Federação Distrital do
PS de Viseu, João Azevedo,
tem por objectivo principal
conquistar a Câmara Municipal da sede do distrito,
liderada há 20 anos pelo social-democrata Fernando
Ruas.
João Azevedo apresentou
esta semana aquela que é a
primeira candidatura para
liderar o PS viseense, actualmente dirigido por José
Junqueiro, o secretário de
Estado da Administração
Local que não pode recandidatar-se ao cargo pelas
determinações do partido.
“A conquista da Câmara
Municipal de Viseu é um
objectivo de qualquer federação socialista local. Tra-

ta-se da capital do distrito
e uma âncora para todos os
restantes 23 concelhos”, diz
João Azevedo, que garante que o “PS vai ter um candidato à altura de disputar
as próximas eleições autárquicas”.
O PS nunca conseguiu
obter mais do que três vereadores na autarquia de
Viseu, liderada desde o 25
de Abril pelo PSD e, durante o mandato de Manuel Engrácia Carrilho, pelo CDS.
Os mais recentes candidatos, José Junqueiro e Miguel
Ginestal, perderam sempre
com diferenças consideráveis contra Fernando Ruas.
José Lorena
jose.lorena@jornaldocentro.pt

José Lorena

ID: 31239446

Tiragem: 6000

A João Azevedo oficializou candidatura à federação
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Jornal do Centro
ID: 31239446

23-07-2010

Tiragem: 6000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,19 x 4,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

João Azevedo
Autarca de
Mangualde candidato
a sucessor
de Junqueiro no PS
página 11
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Jornal do Centro
A141

ID: 31239740

23-07-2010

Tiragem: 6000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,80 x 15,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Variedades

Dia dos
Avós em
Mangualde
Um “Arraial Sénior”,
é a proposta da Câmara
Municipal de Mangualde
para comemorar o Dia
dos Avós, a 26 deste mês.
Na Mata dos Condes de
Anadia, junto ao Largo
Pedro Álvares Cabral,
a partir das 11h00 é celebrada uma missa, segue-se a troca de merendas (almoço) e uma tarde de animação: o grupo
IAM – Instituto de Artes
Musicais, Samuel e Telma , bailarico com o Os
Lusitanos – Grupo de
Concertinas e música
ambiente. A meio da tarde haverá bolo para assinalar a data.
Dia dos Avós celebra-se
a 26 de Julho, dia de Santa Ana e de São Joaquim,
pais de Maria e avós de
Jesus Cristo.
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Revista Antral
A142

ID: 31251544

01-05-2010

Tiragem: 10000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Ocasional

Área: 19,91 x 26,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1
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