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54

15-12-2011

Mangualde: Bairro Nossa Sr.ª do Castelo recebeu peça de teatro:
“VÉSPERA DE NATAL”

www.jornalimpresso.com

55

15-12-2011
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Câmara Municipal de Magualde organiza mais uma edição da festa
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www.viseumais.com
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omocho.info
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82

09-12-2011

PSD Mangualde, critica orçamento da CMM para 2012

www.mangualdeonline.com

83

09-12-2011
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85
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www.vaipassear.com
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www.gazetadeviseu.com
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Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde

www.metronews.com.pt
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2011 ano europeu do voluntariado - EduFor é parceiro em projeto de
voluntariado

www.edufor.pt

89

06-12-2011

MANGUALDE: Apelo à solidariedade com Concerto de Natal

www.tvnelas.com

90
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MANGUALDE: Apelo à solidariedade com Concerto de Natal

www.tvnelas.com
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Correio da Manhã
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Diário de Coimbra

8
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Diário Regional de Viseu

6

95
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8
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www.correiomanha.pt
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www.daotv.pt

98

05-12-2011

Mangualde assinala dia Internacional do Voluntariado

www.daotv.pt

99

05-12-2011

Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
concluídas

www.daotv.pt
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Mangualde - Município integra programa de reflorestação “Um Toyota,
Uma Árvore”

www.daotv.pt
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Mangualde:”Por um Sorriso” – Campanha de recolha de brinquedos
decorre de 5 a 19 de Dezembro na Câmara Municipal

www.jornalimpresso.com
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04-12-2011

RECOLHA DE BRINQUEDOS EM MANGUALDE

Diário de Coimbra

103

03-12-2011

Campanha de recolha de brinquedos decorre de 5 a 19 de Dezembro

www.mangualdeonline.com

104

02-12-2011

VOLUNTARIADO

Diário Regional de Viseu

105

02-12-2011

Mangualde «Por um sorriso» - Campanha de recolha de brinquedos de
5 a 19 de
Dezembro

www.daotv.pt

03-01-2012 | Índice multidocumento | Nº total de notícias: 125

7

7

6

9

Clipping Consultores

106

02-12-2011

Magia do Natal em Mangualde

www.metronews.com.pt

107

02-12-2011

Mangualde assinala dia internacional do voluntariado

www.metronews.com.pt

108

02-12-2011

Mangualde assinala Dia Internacional do Voluntariado

www.viseumais.com

109

02-12-2011

Magia do Natal em Mangualde

www.viseumais.com

110

02-12-2011

Igreja Paroquial de Mangualde acolhe Concerto de Natal

www.viseumais.com

111

01-12-2011

A empresa que quer construir uma praia em Madrid

Actualidad

1;34;35

112

01-12-2011

PRÉ HISTÓRIA DEBATIDA EM MANGUALDE

Renascimento

1;9

113

01-12-2011

Mega exposição: O Presépio, por Portugal e pelo Mundo, na Biblioteca
Municipal de 3 de Dezembro a 9 de Janeiro

Renascimento

1;5

114

01-12-2011

Preocupações de emprego e medidas de inserção no mercado de
trabalho em debate em Mangualde

Renascimento

1;12

115

01-12-2011

CMM: 2 ANOS DE GOVERNAÇÃO EM BALANÇO

Renascimento

1;8

116

01-12-2011

Mini Basquete de volta a Mangualde com a XII edição do Memorial
Mário Lemos

Renascimento

1;8

117

01-12-2011

DIA DE ACÇÃO DE GRAÇAS ASSINALADO PELOS ALUNOS DE
INGLÊS DO 1.° CICLO

Renascimento

5

118

01-12-2011

GUIMARÃES DE TAVARES » TARDE CULTURAL NA QUINTA DA
CERCA

Renascimento

6

119

01-12-2011

FIM DE SEMANA CULTURAL NA LIVRARIA ADRIÃO

Renascimento

8

120

01-12-2011

BALANÇO DE DOIS ANOS DE GESTÃO AUTÁRQUICA NA CMM

Renascimento

8

121

01-12-2011

PROMOÇÃO DE EMPREGO

Renascimento

12

122

01-12-2011

"NA ROTA DA 3a INVASÃO FRANCESA: O CONCELHO DE
MANGUALDE E AS SUAS VÍTIMAS"

Renascimento

12

123

01-12-2011

PRIMEIROS SOCORROS

Renascimento

12

124

01-12-2011

NATAL EM SEGURANÇA

Renascimento

16

125

01-12-2011

Mangualde recebe exposição «O presépio, por Portugal e pelo Mundo»

www.daotv.pt
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Notícia de TV

Corte na electricidade: Plano de contenção deixa Mangualde às escuras. (IN) João Azevedo, Vítor Tenreiro.
Data: 28-12-2011
Fonte: TVI » Jornal das 8
Hora: 21:00:58

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

28-12-2011
TVI
Jornal das 8
Corte na electricidade: Plano de contenção deixa Mangualde às escuras. (IN) João Azevedo, Vítor
Tenreiro.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:11

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

21:00:58
21:03:09

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador

Informação
01:15:00
20:00:00
21:15:00
José Alberto Carvalho

Entrevistado(s)
Entrevistador(es)
Observações
N.º Série

3949314

Comentário
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Data:

26-12-2011

Título: Mangualde - Solidariedade com meia centena de famílias Mangualdenses
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde - Solidariedade com meia centena de famílias
Mangualdenses

ID: 3944848

Durante esta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promoveu mais
uma campanha de recolha de brinquedos «Por um sorriso». A acção decorreu de
5 a 19 de Dezembro e os brinquedos foram entregues no serviço de acção social
e saúde da autarquia. Para além da comunidade mangualdense, várias
instituições e empresas doaram brinquedos para esta causa, tais como a Obra
Social Beatriz Pais, a administração e colaboradores da Citroën Mangualde, o
jardim-de-infância Vila Garcia, o jardim-de-infância do Complexo Paroquial de
Mangualde, o jardim-de-infância Conde D. Henrique e a Sonae Indústria
Mangualde. Ao todo, foram abrangidas cerca de meia centena de famílias
carenciadas.
Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha fez renascer o espírito de entreajuda,
que tão bem caracteriza esta época, e deu um Sorriso a quem mais precisa neste
Natal 2011.

Mangualde - Solidariedade com meia centena de famílias Mangualdenses

26-12-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

26-12-2011

Título: Crianças de meia centena de famílias carenciadas <b>...</b> - <b>Viseu</b> Mais
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Crianças de meia centena de famílias carenciadas <b>...</b> - <b>Viseu</b>
Mais
Segunda, 26 Dezembro 2011 05:40

ID: 3946090

Durante esta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promoveu mais uma
campanha de recolha de brinquedos «Por um sorriso». A acção decorreu de.

Crianças de meia centena de famílias carenciadas <b>...</b> - <b>Viseu</b> Mais

26-12-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

26-12-2011

Título: Crianças de meia centena de famílias carenciadas recebem brinquedos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Crianças de meia centena de famílias carenciadas recebem brinquedos

Durante esta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde,
promoveu mais uma campanha de recolha de brinquedos «Por um sorriso». A acção
decorreu de 5 a 19 de Dezembro e os brinquedos foram entregues no serviço de acção
social e saúde da autarquia. Para além da comunidade mangualdense, várias instituições e
empresas doaram brinquedos para esta causa, tais como a Obra Social Beatriz Pais, a
administração e colaboradores da Citroën Mangualde, o jardim-de-infância Vila Garcia, o
jardim-de-infância do Complexo Paroquial de Mangualde, o jardim-de-infância Conde D.
Henrique e a Sonae Indústria Mangualde. Ao todo, foram abrangidas cerca de meia centena
de famílias carenciadas.

ID: 3946071

Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha fez renascer o espírito de entreajuda, que tão
bem caracteriza esta época, e deu um Sorriso a quem mais precisa.

Crianças de meia centena de famílias carenciadas recebem brinquedos

26-12-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

26-12-2011

Título: «O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» patente até 9 de Janeiro em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» patente até 9 de Janeiro em
Mangualde
Mangualde continua a ser palco de uma mostra singular: «O Presépio, por Portugal e pelo
Mundo» estará patente até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala
polivalente). Esta mostra, que foi inaugurada no início do mês, tem tido uma relevante
adesão do público. Nesse sentido, a Câmara Municipal entendeu alargar o horário das visitas
do público. Assim, nos dias 11 e 18 de Dezembro e 8 de Janeiro (Domingos), a Exposição
poderá ser visitada entre as 14:30 e as 18:00 horas. Nos dias 16 e 17 de Dezembro (sexta e
sábado), para além do horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal, a exposição
estará aberta ao público entre as 20:30 e as 22:00 horas.
Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças
expostas, num total de cerca de 200, são provenientes de Portugal, e de quatro continentes,
só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14
asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão representadas todas as
regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende
simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada por todo o
mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e despertar, principalmente
nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de presépios.
Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador.

ID: 3946087

A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo.
Em todas as peças expostas é possível constatar a diversidade de raças humanas e de tipos
de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem como as
expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e circunstancialismos
existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais utilizados, em regra,
também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes.
As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.

«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» patente até 9 de Janeiro em Mangualde

26-12-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

26-12-2011
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A BIBLIOTECA MUNICIPAL ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO.
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Meia centena de famílias carenciadas abrangidas por acção de
solidariedade em Mangualde

Durante esta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promoveu mais uma
campanha de recolha de brinquedos «Por um sorriso». A acção decorreu de 5 a 19 de
Dezembro e os brinquedos foram entregues no serviço de acção social e saúde da autarquia.
Para além da comunidade mangualdense, várias instituições e empresas doaram brinquedos
para esta causa, tais como a Obra Social Beatriz Pais, a administração e colaboradores da
Citroën Mangualde, o jardim-de-infância Vila Garcia, o jardim-de-infância do Complexo
Paroquial de Mangualde, o jardim-de-infância Conde D. Henrique e a Sonae Indústria
Mangualde. Ao todo, foram abrangidas cerca de meia centena de famílias carenciadas.

ID: 3944866

Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha fez renascer o espírito de entreajuda, que tão
bem caracteriza esta época, e deu um Sorriso a quem mais precisa.
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CIAC alerta para os cuidados a ter no manuseamento de aparelhos com
gás em Mangualde
Numa época do ano em que o uso de aparelhos de combustão é acentuado devido às baixas
temperaturas, o Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) de Mangualde
alerta para os riscos inerentes à inalação de monóxido de carbono. Assim, e integrado na
campanha “Segurança em Casa – Riscos de Intoxicação por Monóxido de Carbono”, da
Direcção Geral do Consumidor, o CIAC apresenta um conjunto de medidas a ter em conta de
forma a evitar a intoxicação ou, em caso em que isso já não seja possível, como proceder
para minimizar os efeitos da mesma.

Muitos aparelhos de aquecimento, usados no dia-a-dia, funcionam com base em
combustíveis (lenha, carvão, petróleo e gasóleo, gás natural, propano, butano ou GPL) cuja
queima pode ser fonte de monóxido de carbono se instalados de forma incorrecta, mal
regulados ou em deficiente estado de conservação.

ID: 3944868

Assim, e de forma a evitar o acidente, nunca utilize braseiras ou grelhadores a carvão em
espaços fechados, promova a limpeza periódica de chaminés e condutas de saída de fumos,
mantenha a sua habitação arejada e nunca obstrua as entradas de ar, lembre-se de que a
instalação e manutenção dos aparelhos de combustão devem ser feitas de acordo com as
instruções do fabricante e, no caso dos aparelhos a gás, por empresa credenciada, solicite
inspecções periódicas às instalações de gás, assegure-se de que a reparação dos aparelhos
de combustão é feita apenas por profissionais habilitados para o efeito, desligue ou apague
os aparelhos de combustão, sempre que se ausentar de casa.

No caso de ocorrer intoxicação areje o local, abrindo portas e janelas, desligue todos os
aparelhos que possam estar na origem do acidente, retire a vítima do local e leve-a para um
sítio arejado ou mesmo para a rua e contacte o Centro de Informação Antivenenos (808 250
143) e siga as instruções dadas. Nos casos mais graves (ex. perda de consciência) ligue
112.

CIAC alerta para os cuidados a ter no manuseamento de aparelhos com gás em Mangualde

23-12-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

23-12-2011

Título: CIAC alerta para os cuidados a ter no manuseamento de aparelhos com gás em Mangualde
Pub:

Secção: Nacional

ID: 3944868

Tipo: Internet

CIAC alerta para os cuidados a ter no manuseamento de aparelhos com gás em Mangualde

23-12-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

22-12-2011

Título: Mangualde – Índice de zonamento do IMI desce até 25%
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – Índice de zonamento do IMI desce até 25%
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Concelho de Mangualde mais atractivo do ponto de vista imobiliário
«Autarquia mangualdense pretende valorizar os interesses dos cidadãos» - afirma
João Azevedo.
Com o objectivo de tornar o concelho de Mangualde mais competitivo e atractivo
do ponto de vista imobiliário, a Câmara Municipal de Mangualde propôs uma
reavaliação do índice de zonamento para uma descida do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). A proposta agora aceite, irá reflectir-se, na factura a pagar pelos
proprietários, num decréscimo que pode ir até aos 25%.
A decisão de reavaliação do índice de zonamento «de forma a corrigir exageros,
baixando o IMI pago na maioria das zonas», realizou-se no âmbito da revisão
trienal dos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada
município. De acordo com o edil mangualdense, João Azevedo, «o objectivo
deste novo índice de zonamento foi valorizar os interesses dos
cidadãos/proprietários».
Esta medida possibilitará aos proprietários, que já têm os prédios avaliados nas
áreas em que os valores são mais significativos – nomeadamente nos prédios
destinados ao comércio e aos serviços – que solicitem uma nova reavaliação.
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IMI desce até 25% em Mangualde
Com o objectivo de tornar o concelho de Mangualde mais competitivo e atrativo do ponto de
vista imobiliário, a Câmara Municipal de Mangualde propôs uma reavaliação do índice de
zonamento para uma descida do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A proposta agora
aceite, irá reflectir-se, na factura a pagar pelos proprietários, num decréscimo que pode ir até
aos 25%.
A decisão de reavaliação do índice de zonamento de forma a corrigir exageros, baixando o
IMI pago na maioria das zonas, realizou-se no âmbito da revisão trienal dos coeficientes de
localização mínimos e máximos a aplicar em cada município. De acordo com o edil
mangualdense, João Azevedo, «o objectivo deste novo índice de zonamento foi valorizar os
interesses dos cidadãos/proprietários».
Esta medida possibilitará aos proprietários, que já têm os prédios avaliados nas áreas em
que os valores são mais significativos – nomeadamente nos prédios destinados ao comércio

ID: 3942521

e aos serviços – que solicitem uma nova reavaliação.
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G D Mangualde - Inaugura sala de troféus – Prof. Mário Lemos
Aproveitando o XII Memorial Mário Lemos, a Direcção do G.D.M decidiu prestar uma
homenagem a todos os que representaram o Clube na secção de basquetebol. Foram
relembrados centenas de atletas, treinadores e directores que durante anos conquistaram
inúmeros troféus. O espólio pode agora ser visitado no Estádio Municipal, com a criação da
sala Prof. Mário Lemos (em homenagem ao criador do minibásquete em Portugal e que
nasceu na cidade de Mangualde).

A cerimónia contou com as presenças do presidente da direcção Ricardo Lopes, do vicepresidente da Câmara Municipal Joaquim Patrício e do representante do Comité Nacional de
Minibásquete San Payo Araújo. Em representação da antiga secção de basquetebol

ID: 3944146

marcaram presença o Prof. José Augusto Amaral e Jaime Pires da Silva.
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«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde

ID: 3944161

Mangualde continua a ser palco de uma mostra singular: «O Presépio, por Portugal e pelo
Mundo» estará patente até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala
polivalente). Esta mostra, que foi inaugurada no início do mês, tem tido uma relevante
adesão do público. Nesse sentido, a Câmara Municipal entendeu alargar o horário das visitas
do público. Assim, nos dias 11 e 18 de Dezembro e 8 de Janeiro (Domingos), a Exposição
poderá ser visitada entre as 14:30 e as 18:00 horas. Nos dias 16 e 17 de Dezembro (sexta e
sábado), para além do horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal, a exposição
estará aberta ao público entre as 20:30 e as 22:00 horas.

Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças
expostas, num total de cerca de 200, são provenientes de Portugal, e de quatro continentes,
só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14
asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão representadas todas as
regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende
simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada por todo o
mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e despertar, principalmente
nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de presépios.

«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde
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Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador.

A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo.

Em todas as peças expostas é possível constatar a diversidade de raças humanas e de tipos
de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem como as
expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e circunstancialismos
existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais utilizados, em regra,
também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes.
As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.

Horário da Biblioteca
2ª feira: 14:00 – 19:00

ID: 3944161

3ª a 6ª feira: 9:30 – 19:00
Sábado: 10:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00
A BIBLIOTECA MUNICIPAL ENCERRA NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO.
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MANGUALDE

Índice de zonamento do IMI desce até 25%

ID: 3940876

Com o objectivo de tornar o concelho de Mangualde mais competitivo e atractivo do ponto de
vista imobiliário, a Câmara de Mangualde propôs uma reavaliação do índice de zonamento
para uma descida do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A proposta agora aceite, irá
reflectir-se, na factura a pagar pelos proprietários, num decréscimo que pode ir até aos 25%.
Leia a notícia na íntegra na edição impressa do Diário de Viseu
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Mangualde: Índice de Zonamento do IMI desce até 25%
Concelho de Mangualde mais atrativo do ponto de vista imobiliário. «Autarquia
mangualdense pretende valorizar os interesses dos cidadãos» - afirma João Azevedo.

Com o objectivo de tornar o concelho de Mangualde mais
competitivo e atrativo do ponto de vista imobiliário, a Câmara Municipal de Mangualde propôs
uma reavaliação do índice de zonamento para uma descida do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). A proposta agora aceite, irá reflectir-se, na factura a pagar pelos proprietários,
num decréscimo que pode ir até aos 25%.
A decisão de reavaliação do índice de zonamento de forma a corrigir exageros, baixando o
IMI pago na maioria das zonas, realizou-se no âmbito da revisão trienal dos coeficientes de
localização mínimos e máximos a aplicar em cada município. De acordo com o edil
mangualdense, João Azevedo, «o objectivo deste novo índice de zonamento foi valorizar os
interesses dos cidadãos/proprietários».

ID: 3940827

Esta medida possibilitará aos proprietários, que já têm os prédios avaliados nas áreas em
que os valores são mais significativos – nomeadamente nos prédios destinados ao comércio
e aos serviços – que solicitem uma nova reavaliação.
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Festival de Natal das Piscinas Municipais de Mangualde
As Piscinas Municipais de Mangualde acolheram, no passado domingo, 18 de Dezembro, o
Festival de Natal das Piscinas Municipais. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, e inserida na programação de Natal 2011, contou com a participação de 88
jovens nadadores dos níveis de aprendizagem e aperfeiçoamento.

ID: 3942535

Num ambiente entusiástico, as bancadas das Piscinas Municipais encheram-se para aplaudir
os nadadores participantes e vibraram a cada braçada destas jovens promessas.
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Festival de Natal das Piscinas Municipais de Mangualde
As Piscinas Municipais de Mangualde acolheram, no passado domingo, 18 de Dezembro, o
Festival de Natal das Piscinas Municipais. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde, e inserida na programação de Natal 2011, contou com a participação de 88
jovens nadadores dos níveis de aprendizagem e aperfeiçoamento.

ID: 3942528

Num ambiente entusiástico, as bancadas das Piscinas Municipais encheram-se para aplaudir
os nadadores participantes e vibraram a cada braçada destas jovens promessas.

Festival de Natal das Piscinas Municipais de Mangualde

21-12-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

20-12-2011

Título: Mangualde – Autarquia lança concurso para criação de Logotipo do Plano Municipal para a igualdade
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – Autarquia lança concurso para criação de Logotipo do
Plano Municipal para a igualdade

ID: 3942823

Dirigido aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário do Agrupamento de
Escolas de Mangualde. Entrega de propostas até 2 de Março
Com o objectivo de criar um logótipo representativo do Plano Municipal para a
Igualdade, a Câmara Municipal de Mangualde lança um concurso dirigido aos
alunos do 3º ciclo e ensino secundário, que estejam matriculados no Agrupamento
de Escolas de Mangualde. A iniciativa resulta da aprovação da candidatura da
autarquia ao POPH, Medida 7.2. – Planos para a Igualdade.
As propostas deverão apresentar características que reflitam e promovam a
igualdade entre homens e mulheres, no concelho de Mangualde. Os três primeiros
lugares serão premiados com uma máquina fotográfica digital, uma caixa de lápis
de cor para artistas e um livro na área das artes gráficas, respectivamente. Todos
os concorrentes receberão um certificado de participação. As propostas serão
avaliadas tendo em conta critérios de criatividade, qualidade e adequação do tema
(60%), legibilidade e boa visibilidade (20%), boa capacidade de
reprodução gráfica (10%) e facilidade e flexibilidade na adaptação às
necessidades do projecto
(10%).
Os interessados poderão concorrer com uma proposta, individualmente ou em
equipa, até às 17h00 do dia 2 de Março de 2012. Os trabalhos – compostos por
suporte impresso, suporte digital e memória descritiva - deverão ser entregues em
mão ou enviados pelo correio, através de carta registada com aviso de recepção,
para a seguinte morada: Rede Social de Mangualde – Câmara Municipal de
Mangualde – Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde. Em alternativa os
alunos poderão fazer chegar os trabalhos através do professor de Educação
Visual ou de Desenho A/Oficina de Artes.
O regulamento pode ser consultado em www.cmmangualde.pt.
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Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo concluídas em
Mangualde

As obras de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já estão concluídas. A inauguração
aconteceu no passado sábado, dia 17 de Dezembro, pelas 11h00, e contou com a presença
do edil mangualdense, João Azevedo, do Cónego Seixas, do director-geral da Citroën, João
Mottosinho, do director financeiro da Citroën, Elísio Oliveira, da Presidente da Assembleia
Municipal, Leonor Cardoso, do Vereador da Cultura, João Lopes, da empresa «Ouro Fino»,
Mestre Jorge Pereira, bem como várias personalidades mangualdenses ligadas a
associações de defesa do património cultural.

ID: 3938999

O Coordenador do Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da Câmara
Municipal de Mangualde, António Tavares, começou por explicitar todo o processo de
intervenção efectuado no retábulo. De seguida tomou a palavra o Cónego Seixas, que aludiu
à necessidade de transmitir um legado religioso e cultural aos vindouros. Seguiu-se a
intervenção do director da Citroën, congratulando-se pelo facto da marca que representa se
aliar às boas causas da comunidade onde se insere.

O edil mangualdense, João Azevedo, agradeceu à Citroën o seu apoio e intervenção,
sublinhando a necessidade de preservação dos valores mais altos e de memória, porque
«estes são os valores mais essenciais que deveremos preservar para as gerações
vindouras, nunca nos podemos esquecer de manter o nosso património cultural para que os
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nossos filhos e netos os possam usufruir em condições plenas. Isto é um dever que temos
todos».

POLÍTICA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL
A empreitada, iniciada no passado mês de Novembro, integrou-se na política de gestão do
património cultural da Câmara Municipal com o objectivo de salvaguardar um imóvel de
interesse público que inspirava já a necessidade de cuidados de conservação do retábulo e
da imaginária do interior da capela. Os custos da obra foram suportados pela PSA (Citroën) e
o restauro foi entregue à empresa especializada “Ouro Fino”, do Mestre em Conservação e
Restauro Jorge Pereira.

ID: 3938999

A Capela do Rebelo é arquitectonicamente uma obra do estilo barroco, do séc. XVIII. O seu
interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo Rococó (fase final do estilo
barroco), de onde sobressaem os marmoreados policromados sobre madeira e uma colunata
lateral que anuncia já a tendência que no século XIX vem a ser a grande característica da
arte integrada e da arquitectura, o neoclássico.
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Mangualde reforça relações empresariais com a Bulgária
Iniciativa da Associação para a Cooperação Portugal-Bulgária, sediada em
Mangualde, realizou-se de 6 a 11 de Dezembro. Presidente da autarquia,
João Azevedo, Chefe de Gabinete, Filipe Pais, e vários empresários do
concelho integraram a comitiva da delegação portuguesa.
Com o objectivo de reforçar as relações económicas entre Mangualde e a
Bulgária, realizouse, nos dias 6 a 11 de Dezembro, uma visita ao distrito de
Yambol (Bulgária). O Presidente da autarquia, João Azevedo, o Chefe de
Gabinete, Filipe Pais, e vários empresários do concelho integraram a comitiva da
delegação portuguesa. A visita resultou de uma iniciativa da Associação para a
Cooperação Portugal-Bulgária, sediada em Mangualde, no seguimento de
um convite da governadora do distrito, Tanya Dimitrova.
No decorrer da visita, e de forma a promover o agendamento de protocolo de
cooperação inserido nas trocas comercias entre Mangualde e Yambol, realizaramse, no dia 8, duas reuniões de suma importância. A primeira teve como
intervenientes a autarquia mangualdense e o Presidente de Câmara de Yambol,
Georgi Slavov, e a segunda, entre a autarquia, Tanya Dimitrova e o ViceGovernador, Dimiter Ivanov.
No dia 9, e no âmbito da cerimónia de entrega de prémios “Investidores do Ano
2011” do Distrito de Yambol, realizou-se a apresentação do vídeo institucional do
concelho de Mangualde. Ainda durante o evento, foi possível assistir a uma
apresentação sobre as potencialidades da Bulgária, dinamizada por Borislav
Stefanov, Director Executivo da Agência de Investimento da Bulgária. No evento
estiveram presentes a governadora do Distrito, o Ministro da Economia e da
Energia, Traycho Traykov, e a embaixadora de Portugal na Bulgária, Vera
Fernandes. É de salientar que, durante a cerimónia foi entregue à EFACEC
Engenharia Bulgaria Branch um prémio pelo investimento efectuado no parque de
energia solar. A autarquia mangualdense e a Associação para a Cooperação
Portugal-Bulgária também foram premiadas pelo esforço efectuado na fomentação
de relações económicas entre Mangualde e Yambol.
POTENCIAR RELAÇÕES EMPRESARIAIS
O programa contemplou, ainda, diversas vistas a empresas locais que
apresentavam elevado potencial de relações com os empresários portugueses, e
cujo objectivo foi identificar oportunidades de negócio. Produção de vestuário,
produtores de óleo de girassol, produção de legumes congelados e frutas,
viticultura e enologia, produção de roupa exterior para senhoras, produção de
gelados e produtos lácteos, produção e comercialização de tubos, móveis e
equipamentos desportivos para escolas, produção de cilindros hidráulicos e
pneumáticos, máquinas e equipamentos para garagens e armazéns, produção de
roupas e acessórios para: caça, pesca, desportos, uniformes para empresas de
segurança, produção e comercialização de materiais para hidro isolação e casas
de baixo consumo, equipamento para a casa, empresa de reciclagem de garrafas,
produção de produtos especiais para isolamento térmico e acústico e produção de
vinho foram as principais áreas visadas.
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Mangualde - Restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já concluídas
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As obras de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já estão concluídas. A
inauguração aconteceu no passado sábado e contou com a presença do edil
mangualdense, João Azevedo, do Cónego Seixas, do director-geral da Citroën,
João Mottosinho, do director financeiro da Citroën, Elísio Oliveira, bem como
várias personalidades mangualdenses ligadas a associações de defesa do
património cultural.
O Coordenador do Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde, António Tavares, começou por explicitar todo o
processo de intervenção efectuado no retábulo. De seguida tomou a palavra o
Cónego Seixas, que aludiu à necessidade de transmitir um legado religioso e
cultural aos vindouros. Seguiu-se a intervenção do director da Citroën,
congratulandose pelo facto da marca que representa se aliar às boas causas da
comunidade onde se insere. O edil mangualdense, João Azevedo, agradeceu à
Citroën o seu apoio e intervenção, sublinhando a necessidade de preservação dos
valores mais altos e de memória, porque «estes são os valores mais essenciais
que deveremos preservar para as gerações vindouras, nunca nos podemos
esquecer de manter o nosso património cultural para que os nossos filhos e netos
os possam usufruir em condições plenas. Isto é um dever que temos todos».
A empreitada, iniciada no passado mês de Novembro, integrou-se na política de
gestão do património cultural da Câmara Municipal com o objectivo de
salvaguardar um imóvel de interesse público que inspirava já a necessidade de
cuidados de conservação do retábulo e da imaginária do interior da capela. Os
custos da obra foram suportados pela PSA (Citroën) e o restauro foi entregue à
empresa especializada "Ouro Fino", do Mestre em Conservação e Restauro Jorge
Pereira. A Capela do Rebelo é arquitectonicamente uma obra do estilo barroco, do
séc. XVIII. O seu interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo
Rococó (fase final do estilo barroco), de onde sobressaem os marmoreados
policromados sobre madeira e uma colunata lateral que anuncia já a tendência
que no século XIX vem a ser a grande característica da arte integrada e da
arquitectura, o neoclássico.
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Mangualde – Autarquia melhora acesso à Escola Gomes Eanes de
Azurara
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Melhoramento da Rua Mira Estrela decorre em período de férias de Natal
Configuração viária optimizada para melhorar o acesso dos alunos à escola, em
condições de conforto e de segurança, simplificando a circulação rodoviária
naquela artéria.
Aproveitando a pausa das férias escolares de Natal, a Câmara Municipal de
Mangualde avançou com a intervenção na rua Mira Estrela, junto à escola Gomes
Eanes de Azurara. «Tratava-se uma estrada sem saída e onde, após os trabalhos
que estão já decorrer, vai poder ser executada inversão de marcha», diz fonte da
autarquia mangualdense.
A intervenção no extremo nascente da Rua Mira Estrela representa um
investimento municipal de 10 mil euros e consiste na recolocação parcial do muro
e vedação da Escola Gomes Eanes de Azurara, implantação de barreira de
protecção e pavimentação.
Para o edil mangualde, João Azevedo, esta obra é «muito importante» porque «os
trabalhos visam concretizar uma configuração viária que permita optimizar o
acesso dos alunos à escola em condições de conforto e de segurança,
simplificando a circulação rodoviária naquela artéria da cidade e,
consequentemente, em toda a zona envolvente». Sublinha ainda que a autarquia
optou «por avançar agora com esta intervenção aproveitando a pausa para as
férias de natal para não perturbar o período de aulas, assim os trabalhos
decorrerão com toda a rapidez, eficiência e sem causar grandes transtornos aos
alunos, encarregados de educação e professores que habitualmente ali passam».

Mangualde – Autarquia melhora acesso à Escola Gomes Eanes de Azurara

19-12-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

19-12-2011

Título: Restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já concluídas
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já concluídas
As obras de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já estão concluídas. A inauguração
aconteceu no passado sábado e contou com a presença do edil mangualdense, João
Azevedo, do Cónego Seixas, do director-geral da Citroën, João Mottosinho, do director
financeiro da Citroën, Elísio Oliveira, bem como várias personalidades mangualdenses
ligadas a associações de defesa do património cultural.

O Coordenador do Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da Câmara
Municipal de Mangualde, António Tavares, começou por explicitar todo o processo de
intervenção efectuado no retábulo. De seguida tomou a palavra o Cónego Seixas, que aludiu
à necessidade de transmitir um legado religioso e cultural aos vindouros. Seguiu-se a
intervenção do director da Citroën, congratulando-se pelo facto da marca que representa se
aliar às boas causas da comunidade onde se insere. O edil mangualdense, João Azevedo,
agradeceu à Citroën o seu apoio e intervenção, sublinhando a necessidade de preservação
dos valores mais altos e de memória, porque «estes são os valores mais essenciais que
ID: 3938966

deveremos preservar para as gerações vindouras, nunca nos podemos esquecer de manter
o nosso património cultural para que os nossos filhos e netos os possam usufruir em
condições plenas. Isto é um dever que temos todos».
A empreitada, iniciada no passado mês de Novembro, integrou-se na política de gestão do
património cultural da Câmara Municipal com o objectivo de salvaguardar um imóvel de
interesse público que inspirava já a necessidade de cuidados de conservação do retábulo e
da imaginária do interior da capela. Os custos da obra foram suportados pela PSA (Citroën) e
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o restauro foi entregue à empresa especializada "Ouro Fino", do Mestre em Conservação e
Restauro Jorge Pereira. A Capela do Rebelo é arquitectonicamente uma obra do estilo
barroco, do séc. XVIII. O seu interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo
Rococó (fase final do estilo barroco), de onde sobressaem os marmoreados policromados
sobre madeira e uma colunata lateral que anuncia já a tendência que no século XIX vem a
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ser a grande característica da arte integrada e da arquitectura, o neoclássico.

Restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já concluídas

19-12-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

19-12-2011

Título: Mega,Hiper, Super Pai Natal, recebido por 1300 crianças
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mega,Hiper, Super Pai Natal, recebido por 1300 crianças
O Pai Natal já chegou a Mangualde e veio acompanhado com a Mãe Natal. Transportado
num citröen 2CV, a mítica figura do natal, trouxe às cerca de 1300 crianças presentes no
pavilhão municipal momentos repletos da magia. A iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde com o apoio da Junta de Freguesia de Mangualde, da Associação
2CV, da Associação Empresarial, da Citröen PSA Mangualde, da Caixa de Crédito Agrícola e
da Serigrafia Artística de Mangualde, teve lugar ontem (dia 15) pelas 15h00 e destinou-se às
crianças das escolas do concelho de Mangualde.

Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino António Azevedo, e
vários representantes das entidades que apoiaram a iniciativa.
A animação começou pelas 14h30 com vários palhaços e personagens de animação
especialmente pensadas para as crianças. Seguiu-se um espectáculo musical que divertiu os
mais jovens até à tão ansiada chegada do Pai Natal. Quando o Pai Natal e a Mãe Natal
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entraram no pavilhão, numa comitiva de dois citröen 2CV - um com as míticas figuras e outro
cheio de prendas -, foi o momento de maior alegria para os mais jovens.
Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino António Azevedo, e
vários representantes das entidades que apoiaram a iniciativa.A animação começou pelas
14h30 com vários palhaços e personagens de animação especialmente pensadas para as
crianças. Seguiu-se um espectáculo musical que divertiu os mais jovens até à tão ansiada
chegada do Pai Natal. Quando o Pai Natal e a Mãe Natal entraram no pavilhão, numa
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comitiva de dois citröen 2CV - um com as míticas figuras e outro cheio de prendas -, foi o
momento de maior alegria para os mais jovens.
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Mangualde – Autarquia lança concurso para criação de Logotipo do
Plano Municipal para a igualdade
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Dirigido aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário do Agrupamento de
Escolas de Mangualde. Entrega de propostas até 2 de Março
Com o objectivo de criar um logótipo representativo do Plano Municipal para a
Igualdade, a Câmara Municipal de Mangualde lança um concurso dirigido aos
alunos do 3º ciclo e ensino secundário, que estejam matriculados no Agrupamento
de Escolas de Mangualde. A iniciativa resulta da aprovação da candidatura da
autarquia ao POPH, Medida 7.2. – Planos para a Igualdade.
As propostas deverão apresentar características que reflitam e promovam a
igualdade entre homens e mulheres, no concelho de Mangualde. Os três primeiros
lugares serão premiados com uma máquina fotográfica digital, uma caixa de lápis
de cor para artistas e um livro na área das artes gráficas, respectivamente. Todos
os concorrentes receberão um certificado de participação. As propostas serão
avaliadas tendo em conta critérios de criatividade, qualidade e adequação do tema
(60%), legibilidade e boa visibilidade (20%), boa capacidade de reprodução gráfica
(10%) e facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades do projecto
(10%).
Os interessados poderão concorrer com uma proposta, individualmente ou em
equipa, até às 17h00 do dia 2 de Março de 2012. Os trabalhos – compostos por
suporte impresso, suporte digital e memória descritiva - deverão ser entregues em
mão ou enviados pelo correio, através de carta registada com aviso de recepção,
para a seguinte morada: Rede Social de Mangualde – Câmara Municipal de
Mangualde – Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde. Em alternativa os alunos
poderão fazer chegar os trabalhos através do professor de Educação Visual ou de
Desenho A/Oficina de Artes.
O regulamento pode ser consultado em www.cmmangualde.pt.
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II Festa de Natal da Câmara Municipal de Mangualde
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A Câmara Municipal de Mangualde levou a efeito, no passado sábado, dia 13 de Dezembro,
no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, a sua II Festa de
Natal, em parceria com alguns estabelecimentos escolares de
Mangualde, nomeadamente a Escola de Ballet da Paróquia de
Mangualde, o Instituto de Artes Musicais, o Jardim-de-Infância do
Complexo Paroquial, contando ainda com a participação da Biblioteca
Municipal de Mangualde.
Com o objectivo de promover a cultura e o dinamismo em Mangualde, os parceiros
ofereceram a todo o público um verdadeiro desfile de talentos. Música, Dança e Teatro
alegraram o Auditório da Biblioteca, numa altura em que o espírito de Natal envolve todas as
pessoas.
A par desta iniciativa de âmbito cultural, a Autarquia propôs, uma vez mais, uma recolha de
bens alimentares, roupas e brinquedos, que irão reverter a favor das famílias mais
carenciadas do Concelho.
Informação da própria autarquia refere ainda que a organização agradece a colaboração de
todos/as os/as participantes, assim como a todos/as os/as que contribuíram para a referida
recolha, fomentando o espírito de solidariedade.

II Festa de Natal da Câmara Municipal de Mangualde
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Mangualde: Pai Natal chegou num Citroen 2cv
Cerca de 1300 crianças esperavam ansiosamente pela chegada da mítica figura do
natal
O Pai Natal já chegou a Mangualde e veio acompanhado com a Mãe Natal. Transportado
num citröen 2CV, a mítica figura do natal, trouxe às cerca de 1300 crianças presentes no
pavilhão municipal momentos repletos da magia.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde com o apoio da Junta de Freguesia de Mangualde, da Associação 2CV, da
Associação Empresarial, da Citröen PSA Mangualde, da Caixa de Crédito Agrícola e da
Serigrafia Artística de Mangualde, teve lugar ontem (dia 15) pelas 15h00 e destinou-se às
crianças das escolas do concelho de Mangualde.

ID: 3936851

Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino António Azevedo, e
vários representantes das entidades que apoiaram a iniciativa.
A animação começou pelas 14h30 com vários palhaços e personagens de animação
especialmente pensadas para as crianças. Seguiu-se um espectáculo musical que divertiu os
mais jovens até à tão ansiada chegada do Pai Natal. Quando o Pai Natal e a Mãe Natal
entraram no pavilhão, numa comitiva de dois citröen 2CV – um com as míticas figuras e outro
cheio de prendas -, foi o momento de maior alegria para os mais jovens.
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Pai Natal chegou a Mangualde num citröen 2CV
O Pai Natal já chegou a Mangualde e veio acompanhado com a Mãe Natal. Transportado
num citröen 2CV, a mítica figura do natal, trouxe às cerca de 1300 crianças presentes no
pavilhão municipal momentos repletos da magia. A iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde com o apoio da Junta de Freguesia de Mangualde, da Associação
2CV, da Associação Empresarial, da Citröen PSA Mangualde, da Caixa de Crédito Agrícola e
da Serigrafia Artística de Mangualde, teve lugar ontem (dia 15) pelas 15h00 e destinou-se às
crianças das escolas do concelho de Mangualde.

Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino António Azevedo, e
vários representantes das entidades que apoiaram a iniciativa.
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A animação começou pelas 14h30 com vários palhaços e personagens de animação
especialmente pensadas para as crianças. Seguiu-se um espectáculo musical que divertiu os
mais jovens até à tão ansiada chegada do Pai Natal. Quando o Pai Natal e a Mãe Natal
entraram no pavilhão, numa comitiva de dois citröen 2CV – um com as míticas figuras e outro
cheio de prendas -, foi o momento de maior alegria para os mais jovens.
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Memorial Mário Lemo em Mangualde

De 16 a 18 de Dezembro, Mangualde acolhe a XII edição do Memorial Mário Lemos – a festa
nacional de minibasquete. A iniciativa, de entrada livre, é uma organização da Câmara
Municipal de Mangualde, da Federação Portuguesa de Basquetebol e do Comité Nacional de
Minibasket, e conta com o patrocínio da Associação de Basquetebol de Viseu.

ID: 3936852

O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que pretende homenagear o
Professor Mário Lemos, uma importante personalidade do desporto português,
nomeadamente do basquetebol, oriundo de Mangualde.

Os amantes da modalidade vão poder usufruir de três dias de actividades divididas pelo
Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. Na iniciativa são esperadas várias
delegações representantes de diversas partes do país.

PROGRAMA
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16 de Dezembro (Sexta-feira)
16:30 | Chegada das delegações | Esc. Sec. Felismina Alcântara
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal

17 de Dezembro (Sábado)
09:15 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina
11:30 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina
14:30 | Cerimónia de abertura | Largo Dr. Couto
15:00 | Jogo do Queijinho | Interacção na cidade
16:00 | Minibasquete | Pavilhão Municipal
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal

18 de Dezembro (Domingo)
09:15 | Torneio Minibasquete | Pavilhão Municipal

ID: 3936852

12:15 | Cerimónia de encerramento| Pavilhão Municipal
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XII edição da festa nacional de minibasquete em Mangualde

De 16 a 18 de Dezembro, Mangualde acolhe a XII edição do Memorial
Mário Lemos – a festa nacional de minibasquete. A iniciativa, de entrada livre, é uma
organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação Portuguesa de Basquetebol
e do Comité Nacional de Minibasket, e conta com o patrocínio da Associação de Basquetebol
de Viseu.
O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que pretende homenagear o
Professor Mário Lemos, uma importante personalidade do desporto português,
nomeadamente do basquetebol, oriundo de Mangualde.
Os amantes da modalidade vão poder usufruir de três dias de actividades divididas pelo
Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. Na iniciativa são esperadas várias
delegações representantes de diversas partes do país.

PROGRAMA

16 de Dezembro (Sexta-feira)
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16:30 | Chegada das delegações | Esc. Sec. Felismina Alcântara
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal

17 de Dezembro (Sábado)
09:15 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina
11:30 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina
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14:30 | Cerimónia de abertura | Largo Dr. Couto
15:00 | Jogo do Queijinho | Interacção na cidade
16:00 | Minibasquete | Pavilhão Municipal
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal

18 de Dezembro (Domingo)
09:15 | Torneio Minibasquete | Pavilhão Municipal
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12:15 | Cerimónia de encerramento| Pavilhão Municipal
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A Magia do Natal
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia e trazer, em especial, aos mais novos momentos repletos da “magia do
natal”. Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A iniciativa destinase às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.
O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde – «Natal
em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções.
PROGRAMA
Árvore de Natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade
Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia
3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal

ID: 3935005

Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens
Amorim & Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de
Amorim”
4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde
Exposição PONTOS E ENCONTROS
Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal
Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal
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Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
Peça realizada pelos alunos da ESFA
14 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre
Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde
15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal

ID: 3935005

Festival de Natal das Piscinas Exteriores
18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Pis
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Mangualde: Bairro Nossa Sr.ª do Castelo recebeu peça de teatro:
“VÉSPERA DE NATAL”
Iniciativa tinha como objectivo promover o convívio, a interajuda e a proximidade entre as
pessoas
No passado dia 7 de Dezembro, o Bairro Nossa Sr.ª do Castelo recebeu a encenação da peça de
teatro “Véspera de Natal”, com o objectivo de promover o convívio, a interajuda e a proximidade entre
as pessoas. A iniciativa, organizada pelo Gabinete de Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de
Mangualde em parceria com a turma do 12º G do Curso Profissional Técnico de Apoio à Infância,
contou ainda com a apresentação de duas danças alusivas à época.

Decorado com motivos natalícios, o espaço exterior da Capela Nossa
Senhora do Castelo foi palco da iniciativa que contou com a presença de Maria José Coelho,
Vereadora da Acção Social e Saúde da autarquia e de Adelina Figueira, docente da turma envolvida
no projecto.
A decoração do espaço, feita com materiais reciclados, resultou de um conjunto de trabalhos
elaborados nos ateliers de Natal que decorreram no bairro nos dias 2 e 9 de Novembro e que
contaram com a participação de moradores e das alunas da turma do 12º G. Os ateliers pretendiam
sensibilizar os moradores para a importância e vantagens da reutilização de materiais na criação de
novos objectos, através de uma actividade lúdica e de expressão artística.

ID: 3936849

De forma a reforçar todo o espírito natalício foi ainda deixado um cartaz com a seguinte
mensagem:
“Onde há paz, há amor
Onde há amor, há Cristo
Um Feliz Natal
Com Cristo no coração”
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15-12-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

15-12-2011

Título: Mangualde: Bairro Nossa Sr.ª do Castelo recebeu peça de teatro: “VÉSPERA DE NATAL”
Pub:

Secção: Nacional

ID: 3936849

Tipo: Internet

Mangualde: Bairro Nossa Sr.ª do Castelo recebeu peça de teatro: “VÉSPERA DE NATAL”

15-12-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

15-12-2011

Título: PS Mangualde já reagiu ao comunicado do PSD
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

PS Mangualde já reagiu ao comunicado do PSD
COMUNICADO
“Orçamento 2012!”
Os vereadores do PSD, adoptaram este ano, uma vez mais, pelo discurso demagógico e que
tem sido hábito nos últimos tempos quando se trata de discutir as grandes opções do plano e
orçamento. Para 2012, o orçamento continua a suportar a pesada herança de 17 milhões de
euros de dívida gerada pelo anterior executivo PSD e que teve o aprovação de alguns que
hoje consideram tais orçamentos maus orçamentos.
Nunca devemos esquecer o nosso passado, muito menos quando temos responsabilidades
políticas seja na oposição ou no poder.
Durante anos de executivo PSD, os orçamentos do município de Mangualde foram
alimentando o monstro da dívida que vinha sendo acumulada com receitas, essas sim,
irrealistas e anedóticas.
Durante anos venderam-se ilusões aos Mangualdenses, se por um lado a dívida disparava,
por outro, o concelho mergulhava no marasmo, no ostracismo e no desinvestimento.
Ainda hoje os mangualdenses estão à espera de saber onde foram gastos as dezenas de
milhões de euros de dívida acumulados. Ainda hoje os mangualdenses estão à espera de
saber porque foram penalizados pelo governo até 2009 em dezenas milhares de euros por
incumprimento.
ESTAS SÃO AS CONTAS QUE OS VEREADORES DO PSD DEVERIAM APRESENTAR
AOS MANGUALDENSES!

ID: 3934885

Mas vamos às contas e comparemos o último orçamento do executivo PSD com o
orçamento de 2012;

1.

O orçamento do município de Mangualde, que não parava de empolar, ano após ano,

baixou nos últimos dois anos, mais de 3 milhões de euros;
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As receitas de investimento de 16.239.885 euros que os vereadores do PSD criticam

foram no seu último orçamento de 19.120.740 euros com uma execução praticamente nula;

3.

Os 61.500 euros em publicidade e 49.000 euros em despesas de representação que

tanto os incomoda é bem menor que os 57.840 euros que a autarquia tem que pagar com a
máquina da CP e dos 47.000 euros que pagou de um livro que nunca existiu. Com esta
autarquia esse dinheiro teria sido com toda a certeza muito mais bem gasto nomeadamente
no apoio social e na ajuda aos mais carenciados. MAS, INFELIZMENTE TEM QUE PAGAR
MÁQUINAS DE COMBOIO PARA ROTUNDAS, LIVROS FANTASMAS ADJUDICADOS E
MILHARES DE EUROS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE EMPRESTIMOS
CONTRAÍDOS NO ANTERIOR EXECUTIVO. A título de exemplo esta autarquia está a pagar
à banca cerca de 200.000 euros de juros contraídos ao abrigo do PREDE, juros estes que
não seriam onerosos para este executivo se o anterior cumprisse com as suas obrigações de
pagar a fornecedores.

4.

Enquanto o PSD de Mangualde vem demagogicamente insinuar que esta autarquia

despede colaboradores, enquanto os seus vereadores vêm criticar o aumento dos valores
das suas horas extraordinárias. O que o PSD e os seus vereadores não referem é que o
aumento deve-se ao quadro de pessoal herdado, completamente desestruturado e mal
organizado com contratos precários que levaram à não renovação com colaboradores com
10 e mais anos de autarquia por força de imperativos legais.

ID: 3934885

5.

Poderíamos continuar e falar de muitos mais registos de má gestão e práticas do

anterior executivo. Aumentam as rubricas das coimas porque esta autarquia executa o seu
papel de fiscalizadora do bem público e da própria lei. Foram encontradas, por este
executivo, centenas de coimas “na gaveta” à espera de despacho, muitas das quais até
prescreveram com mais de 6 e 7 anos de existência. Responsabilidade e transparência! Sem
qualquer demagogia, sem qualquer tipo de clientelismo!
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Há pouco mais de um mês o PS de Mangualde convidou a autarquia para um balanço de
dois anos de executivo onde foi analisado o trabalho realizado a que se seguiu um debate
público. Estiveram mangualdenses de todas as cores partidárias. NÃO VIMOS UM ÚNICO
VEREADOR DO PSD que pusesse em causa o trabalho feito ou a seriedade dos números
apresentados!

Continuam num registo desfasado da realidade e condicionado pela necessidade de pura e
simplesmente serem contra tudo, serem contra os mangualdenses!

O MAU ORÇAMENTO DE 2012 PARA OS VEREADORES DO PSD ERA PARA 2009 UM
BOM ORÇAMENTO!

Esta autarquia nada esconde e por isso lançamos novamente o repto aos mangualdenses
para que assistam à próxima Assembleia Municipal.

Olhos nos olhos para se falar a verdade!
Concelhia de Mangualde do PS
Marco Almeida

ID: 3934885

Actualizado em Quinta, 15 Dezembro 2011 00:45
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Contos e cantos de natal animam seniores mangualdenses

De forma a continuar a promover a leitura junto do público sénior, a Biblioteca Municipal de
Mangualde deu início na passada segunda-feira, dia 12, a uma visita de Natal a todos os
Centros de Dia e Lares do concelho de Mangualde, com uma pequena dramatização de um
conto de Natal e alguns cânticos alusivos à época. A iniciativa, dinamizada em parceria com
a Rede Social de Mangualde, decorre até ao próximo dia 19 de Dezembro.
As primeiras visitas realizaram-se no centro de dia de Fornos de Maceira Dão, na
Associação de Solidariedade Social de Contenças de Baixo, no lar de Cunha Baixa, no
centro de dia de Chãs de Tavares e no lar de Santiago Cassurrães. Estas visitas inserem-se
no projecto «Biblioteca para avós» e decorrerão durante toda a semana, no período da
manhã e da tarde de acordo com o calendário que se segue:

ID: 3936848

14 de Dezembro
14h30 – Complexo (centro de dia)

15 de Dezembro
14h30 – Freixiosa (lar)

Contos e cantos de natal animam seniores mangualdenses
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16 de Dezembro
10h30 – Santa Casa da Misericórdia (lar baixo)
14h30 – Santa Casa da Misericórdia (lar cima)

19 de Dezembro
14h30 – Abrunhosa à Velha (centro de dia)

ID: 3936848

É de referir que, ainda inserido no projecto «Biblioteca para avós», a partir de Janeiro, os
Lares e Centros de Dia do concelho receberão uma visita mensal da Biblioteca Municipal
que, com a sua equipa levará muitos livros e contos, para partilhar com os seniores.

Contos e cantos de natal animam seniores mangualdenses
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A Magia do Natal
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia e trazer, em especial, aos mais novos momentos repletos da “magia do
natal”. Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A iniciativa destinase às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.
O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde – «Natal
em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções.
PROGRAMA
Árvore de Natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade
Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia
3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal

ID: 3935007

Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens
Amorim & Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de
Amorim”
4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde
Exposição PONTOS E ENCONTROS
Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal
Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal
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Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
Peça realizada pelos alunos da ESFA
14 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre
Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde
15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal

ID: 3935007

Festival de Natal das Piscinas Exteriores
18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Pis
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Câmara Municipal de Magualde organiza mais uma edição da festa
nacional de minibasquete

Entre 16 e 18 de Dezembro realiza-se em Manguelde a XII edição do Memorial Mário Lemos
- A Festa do minibasquete. A Organização cabe á Camara Municipal de Mangualde,
Federação Portuguesa de Basquetebol e Comité Nacional de Minibasket.

ID: 3951311

A iniciativa pretende homenagear Mário Lemos, importante figura do Basquetebol nacional
que é oriundo de Mangualde.

Câmara Municipal de Magualde organiza mais uma edição da festa nacional de minibasquete
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Pai Natal chega na quinta-feira a Mangualde num 2CV
O Pai Natal chega esta quinta-feira (15) à tarde transportado por um 2CV ao centro de
Mangualde, onde é esperado por cerca de 1.300 crianças das escolas do concelho.
“Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia”, justifica uma nota de imprensa.
A autarquia lembra que até segunda-feira está patente no átrio da Câmara a campanha “Por
um Sorriso”, que visa a recolha de brinquedos que serão depois entregues às crianças das
famílias mais desfavorecidas do concelho.

ID: 3930836

Durante esta semana, os projetos “Biblioteca para avós” e “Livros sobre Rodas” terão
edições especiais alusivas ao natal.

Pai Natal chega na quinta-feira a Mangualde num 2CV
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Mangualde – 1300 crianças recebem chegada do Pai-Natal num 2
cavalos (amanhã)

ID: 3931081

Cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde esperam
pela mítica figura do natal no Pavilhão Municipal
O Pai Natal está de volta ao Pavilhão Municipal de Mangualde na próxima quintafeira, dia 15, pelas 15h00. Transportado num 2CV, a mítica figura do natal,
promete trazer aos mais novos momentos repletos da “magia do natal”. A
iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde com o apoio da Junta
de Freguesia de Mangualde, da Associação 2CV, da Associação Empresarial, da
Citröen PSA Mangualde, da Caixa de Crédito Agrícola e da Serigrafia Artística de
Mangualde, destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de
Mangualde.
«Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de
assinalar esta época natalícia. Numa quadra em que os pequenos gestos marcam
a diferença, relembramos que até ao próximo dia 19 estará patente no átrio da
Câmara Municipal a campanha “Por um Sorriso” que tem como objectivo a recolha
de brinquedos. As crianças das famílias mais desfavorecidas do Concelho que
estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste gesto
solidário», diz fonte da autarquia mangualdense.
Na passada semana, dia 7, pelas 14h30, o Bairro Senhora do Castelo foi palco de
uma peça de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na Véspera de Natal”.
Esta semana, de 12 a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e
«Livros sobre Rodas» terão edições especiais alusivas ao natal. Já no dia 18 é a
vez das piscinas municipais acolherem o Festival de Natal das Piscinas
Municipais, pelas 9h30. Na Biblioteca Municipal poderá ainda visitar até 9 de
Janeiro a exposição “O Presépio, Por Portugal e pelo Mundo”.

Mangualde – 1300 crianças recebem chegada do Pai-Natal num 2 cavalos (amanhã)
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Mangualde lança concurso para logotipo do Plano
Quarta, 14 Dezembro 2011 11:19

ID: 3932662

Com o objectivo de criar um logótipo representativo do Plano Municipal para a Igualdade, a
Câmara Municipal de Mangualde lança um concurso dirigido aos.

Mangualde lança concurso para logotipo do Plano
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«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde

ID: 3932652

Mangualde continua a ser palco de uma mostra singular: «O Presépio, por Portugal e pelo
Mundo» estará patente até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala
polivalente). Esta mostra, que foi inaugurada no passado dia 3 de Dezembro, tem tido uma
relevante adesão do público. Nesse sentido, a Câmara Municipal entendeu alargar o horário
das visitas do público. Assim, nos dias 11 e 18 de Dezembro (Domingos), a Exposição
poderá ser visitada entre as 14:30 e as 18:00 horas. Nos dias 16 e 17 de Dezembro (sexta e
sábado), para além do horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal, a exposição
estará aberta ao público entre as 20:30 e as 22:00 horas.

Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças
expostas, num total de cerca de 200, são provenientes de Portugal, e de quatro continentes,
só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14
asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão representadas todas as
regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende
simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada por todo o
mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e despertar, principalmente
nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de presépios.

«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde
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Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador.

A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo.

Em todas as peças expostas é possível constatar a diversidade de raças humanas e de tipos
de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem como as
expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e circunstancialismos
existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais utilizados, em regra,
também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes.
As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.

Horário da Biblioteca
2ª feira: 14:00 – 19:00

ID: 3932652

3ª a 6ª feira: 9:30 – 19:00
Sábado: 10:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00
A BIBLIOTECA MUNICIPAL ENCERRA NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO.

«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde
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Mangualde lança concurso para logotipo do Plano Municipal para a Igualdade
Com o objectivo de criar um logótipo representativo do Plano Municipal para a Igualdade, a
Câmara Municipal de Mangualde lança um concurso dirigido aos alunos do 3º ciclo e ensino
secundário, que estejam matriculados no Agrupamento de Escolas de Mangualde. A
iniciativa resulta da aprovação da candidatura da autarquia ao POPH, Medida 7.2. – Planos
para a Igualdade.
As propostas deverão apresentar características que reflitam e promovam a igualdade entre
homens e mulheres, no concelho de Mangualde. Os três primeiros lugares serão premiados
com uma máquina fotográfica digital, uma caixa de lápis de cor para artistas e um livro na
área das artes gráficas, respectivamente. Todos os concorrentes receberão um certificado de
participação. As propostas serão avaliadas tendo em conta critérios de criatividade,
qualidade e adequação do tema (60%), legibilidade e boa visibilidade (20%), boa capacidade
de reprodução gráfica (10%) e facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades do
projecto (10%).
Os interessados poderão concorrer com uma proposta, individualmente ou em equipa, até às
17h00 do dia 2 de Março de 2012. Os trabalhos – compostos por suporte impresso, suporte
digital e memória descritiva – deverão ser entregues em mão ou enviados pelo correio,
através de carta registada com aviso de recepção, para a seguinte morada: Rede Social de
Mangualde – Câmara Municipal de Mangualde – Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde. Em
alternativa os alunos poderão fazer chegar os trabalhos através do professor de Educação
Visual ou de Desenho A/Oficina de Artes.

ID: 3932645

O regulamento pode ser consultado em http://www.cmmangualde.pt/.

Mangualde lança concurso para logotipo do Plano Municipal para a Igualdade
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Mangualde: PS acusa PSD de estar «desfasado da realidade»

O PS de Mangualde acusa os vereadores do PSD local de adoptaram
este ano, “uma vez mais”, pelo “discurso demagógico e que tem sido hábito nos últimos
tempos quando se trata de discutir as grandes opções do plano e orçamento”
Os socialistas dizem que para 2012, o orçamento “continua a suportar a pesada herança de
17 milhões de euros de dívida gerada pelo anterior executivo PSD e que teve o aprovação de
alguns que hoje consideram tais orçamentos maus orçamentos”, adiantando que “nunca
devemos esquecer o nosso passado, muito menos quando temos responsabilidades políticas
seja na oposição ou no poder”.
Para os socialistas mangualdenses, durante anos de executivo PSD, “os orçamentos do
município de Mangualde foram alimentando o monstro da dívida que vinha sendo acumulada
com receitas, essas sim, irrealistas e anedóticas”.
“Durante anos venderam-se ilusões aos Mangualdenses, se por um lado a dívida disparava,
por outro, o concelho mergulhava no marasmo, no ostracismo e no desinvestimento”,
acusam os socialistas, adiantando que “ainda hoje os mangualdenses estão à espera de
saber onde foram gastos as dezenas de milhões de euros de dívida acumulados. Ainda hoje
os mangualdenses estão à espera de saber porque foram penalizados pelo governo até 2009
em dezenas milhares de euros por incumprimento”.

ID: 3932666

O PS de Mangualde lembra que o orçamento do município de Mangualde, que “não parava
de empolar, ano após ano”, baixou nos últimos dois anos, mais de 3 milhões de euros.
Em comunicado assinado por Marco Almeida, presidente da Concelhia de Mangualde do PS,
acusam o anterior executivo de má gestão, apontando entre outras o facto da autarquia estar
“a pagar à banca cerca de 200.000 euros de juros contraídos ao abrigo do PREDE, juros
estes que não seriam onerosos para este executivo se o anterior cumprisse com as suas
obrigações de pagar a fornecedores”.
Os socialistas recordaram que “há pouco mais de um mês o PS de Mangualde convidou a
autarquia para um balanço de dois anos de executivo onde foi analisado o trabalho realizado
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a que se seguiu um debate público. Estiveram mangualdenses de todas as cores partidárias.
Não vimos um único vereador do PSD que pusesse em causa o trabalho feito ou a seriedade
dos números apresentados”.

ID: 3932666

Para os socialistas, o PSD de Mangualde continua “num registo desfasado da realidade e
condicionado pela necessidade de pura e simplesmente serem contra tudo, serem contra os
mangualdenses”, acusando que “o mau orçamento de 2012 para os vereadores do PSD era
para 2009 um bom orçamento”.
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«O Presépio, por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde
Mangualde continua a ser palco de uma mostra singular: «O Presépio, por Portugal e pelo
Mundo» estará patente até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala
polivalente). Esta mostra, que foi inaugurada no passado dia 3 de Dezembro, tem tido uma
relevante adesão do público. Nesse sentido, a Câmara Municipal entendeu alargar o horário
das visitas do público. Assim, nos dias 11 e 18 de Dezembro (Domingos), a Exposição
poderá ser visitada entre as 14:30 e as 18:00 horas. Nos dias 16 e 17 de Dezembro (sexta e
sábado), para além do horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal, a exposição
estará aberta ao público entre as 20:30 e as 22:00 horas.
Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças
expostas, num total de cerca de 200, são provenientes de Portugal, e de quatro continentes,
só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14
asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão representadas todas as
regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende
simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada por todo o
mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e despertar, principalmente
nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de presépios.
Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador.

ID: 3932674

A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo.
Em todas as peças expostas é possível constatar a diversidade de raças humanas e de tipos
de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem como as
expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e circunstancialismos
existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais utilizados, em regra,
também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes.
As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.
Horário da Biblioteca
2ª feira: 14:00 – 19:00
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3ª a 6ª feira: 9:30 – 19:00
Sábado: 10:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00
A BIBLIOTECA MUNICIPAL ENCERRA NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO.
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O PAI NATAL chega a Mangualde em 2CV

Cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde esperam pela mítica
figura do natal no Pavilhão Municipal
Dia 15 de Dezembro, próxima quinta-feira, pelas 15h00
O Pai Natal está de volta ao Pavilhão Municipal de Mangualde na próxima quinta-feira, dia
15, pelas 15h00. Transportado num 2CV, a mítica figura do natal, promete trazer aos mais
novos momentos repletos da “magia do natal”. A iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde com o apoio da Junta de Freguesia de Mangualde, da Associação
2CV, da Associação Empresarial, da Citröen PSA Mangualde, da Caixa de Crédito Agrícola e
da Serigrafia Artística de Mangualde, destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do
Concelho de Mangualde.
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia. Numa quadra em que os pequenos gestos marcam a diferença,
relembramos que até ao próximo dia 19 estará patente no átrio da Câmara Municipal a
campanha “Por um Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças
das famílias mais desfavorecidas do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção
Social são os destinatários deste gesto solidário.

ID: 3930846

Na passada semana, dia 7, pelas 14h30, o Bairro Senhora do Castelo foi palco de uma peça
de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na Véspera de Natal”. Esta semana, de 12
a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e «Livros sobre Rodas» terão
edições especiais alusivas ao natal. Já no dia 18 é a vez das piscinas municipais acolherem
o Festival de Natal das Piscinas Municipais, pelas 9h30. Na Biblioteca Municipal poderá
ainda visitar até 9 de Janeiro a exposição “O Presépio, Por Portugal e pelo Mundo”.
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«NATAL EM MANGUALDE 2011»
Programação:
Árvore de natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade
Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia
3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal
Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens Amorim &
Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de Amorim”
4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde
Exposição PONTOS E ENCONTROS

ID: 3930846

Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal
Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal
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Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
Peça realizada pelos alunos da ESFA
7 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre
Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro

ID: 3930846

CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde
15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal
Festival de Natal das Piscinas Municipais
18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Piscinas
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Mangualde: Abertas inscrições para adultos melhorarem competências
Já estão abertas as inscrições para o projecto «Um contributo para as aprendizagens da
população adulta e sua intervenção na vida activa». A iniciativa – que foi apresentada no
passado dia 05 de Dezembro no âmbito das comemorações do Dia Internacional do
Voluntariado e que contou com a presença da Vereadora da Acção Social, Maria José
Coelho – resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o Agrupamento
de Escolas de Mangualde e o Centro de Formação EduFor. As promotoras do projecto,
Sandrina Marques e Lígia Almeida, são voluntárias do Banco Local de Voluntariado de
Mangualde e exercem funções de Profissional de RVC no Centro Novas Oportunidade do
Agrupamento de Escola de Mangualde.
Destinado a todos os adultos interessados em melhorar as suas competências de literacia e
de tecnologias de informação e comunicação, este projecto pretende ainda fornecer aos
grupos mais desfavorecidos algumas ferramentas necessárias à sua (re)inserção na vida
activa.
Todos os interessados em participar neste projecto podem inscrever-se nos serviços de
Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde – Banco Local de Voluntariado ou através
do número 232 619 880.

ID: 3928960

Mais informações disponíveis em http://adultosaprendentes.blogspot.com/.
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Pai Natal chega a Mangualde num 2CV

O Pai Natal está de volta ao Pavilhão Municipal de Mangualde na
próxima quinta-feira, dia 15, pelas 15h00. Transportado num 2CV, a mítica figura do natal,
promete trazer aos mais novos momentos repletos da “magia do natal”. A iniciativa,
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde com o apoio da Junta de Freguesia de
Mangualde, da Associação 2CV, da Associação Empresarial, da Citröen PSA Mangualde, da
Caixa de Crédito Agrícola e da Serigrafia Artística de Mangualde, destina-se às cerca de
1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia. Numa quadra em que os pequenos gestos marcam a diferença,
relembramos que até ao próximo dia 19 estará patente no átrio da Câmara Municipal a
campanha “Por um Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças
das famílias mais desfavorecidas do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção
Social são os destinatários deste gesto solidário.

ID: 3930842

Na passada semana, dia 7, pelas 14h30, o Bairro Senhora do Castelo foi palco de uma peça
de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na Véspera de Natal”. Esta semana, de 12
a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e «Livros sobre Rodas» terão
edições especiais alusivas ao natal. Já no dia 18 é a vez das piscinas municipais acolherem
o Festival de Natal das Piscinas Municipais, pelas 9h30. Na Biblioteca Municipal poderá
ainda visitar até 9 de Janeiro a exposição “O Presépio, Por Portugal e pelo Mundo”.
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Mangualde - Projecto voluntário pretende melhorar competências da
população adulta – Abertas inscrições

ID: 3931088

«Um contributo para as aprendizagens da população adulta e sua intervenção na
vida activa».
Iniciativa resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o
Agrupamento de Escolas de Mangualde e o Centro de Formação EduFor.
Já estão abertas as inscrições para o projecto «Um contributo para as
aprendizagens da população adulta e sua intervenção na vida activa». A iniciativa
- que foi apresentada no passado dia 5 no âmbito das comemorações do Dia
Internacional do Voluntariado e que contou com a presença da Vereadora da
Acção Social, Maria José Coelho - resulta de uma parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde, o Agrupamento de Escolas de Mangualde e o Centro de
Formação EduFor. As promotoras do projecto, Sandrina Marques e Lígia Almeida,
são voluntárias do Banco Local de Voluntariado de Mangualde e exercem funções
de Profissional de RVC no Centro Novas Oportunidade do Agrupamento de Escola
de Mangualde.
«Destinado a todos os adultos interessados em melhorar as suas competências
de literacia e de tecnologias de informação e comunicação, este projecto pretende
ainda fornecer aos grupos mais desfavorecidos algumas ferramentas necessárias
à sua (re)inserção na vida activa», diz fonte da autarquia mangualdense.
Todos os interessados em participar neste projecto podem inscrever-se nos
serviços de Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde - Banco Local de
Voluntariado ou através do número 232 619 880.
Mais informações disponíveis em http://adultosaprendentes.blogspot.com.
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Mangualde - «O Presépio por Portugal e pelo Mundo» com horário
alargado
Mostra com horário alargado. Até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal.
Mangualde continua a ser palco de uma mostra singular: «O Presépio, por
Portugal e pelo Mundo» estará patente até 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal
(nos átrios e na sala polivalente). Esta mostra, que foi inaugurada no passado dia
3 de Dezembro, tem tido uma relevante adesão do público. Nesse sentido, a
Câmara Municipal entendeu alargar o horário das visitas do público. Assim, nos
dias 11 e 18 de Dezembro (Domingos), a Exposição poderá ser visitada entre as
14:30 e as 18:00 horas. Nos dias 16 e 17 de Dezembro (sexta e sábado), para
além do horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal, a exposição
estará aberta ao público entre as 20:30 e as 22:00 horas.
Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em
Mangualde», é totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular,
nascido em Seia. As peças expostas, num total de cerca de 200, são provenientes
de Portugal, e de quatro continentes, só não se encontrando presente a Oceânia,
sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11 americanos. No que
se refere a Portugal, estão representadas todas as regiões, seja do Continente,
seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende simultaneamente
demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada por todo o
mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e despertar,
principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de
presépios. Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás,
enquadravam a época natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque
desta colecção, aliadas ao fascínio por presépios que, desde sempre,
acompanhou este coleccionador.
«A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos
três anos, ter crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que
pequena, mas que se afigura poder ser representativa da realidade do que é o
Presépio por Portugal e pelo Mundo», diz fonte da autarquia mangualdense.
Em todas as peças expostas é possível constatar a diversidade de raças humanas
e de tipos de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se
situam, bem como as expressões, vestes e enquadramentos adequados aos
diversos climas e circunstancialismos existentes nos locais de onde foram criados.
Os inúmeros materiais utilizados, em regra, também acompanhando as matériasprimas regionais preponderantes.
As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os
seus autores entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus
Cristo. Uns limitam-se a copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam
inovar e interpretam esse facto de maneira pessoal, mais criadora e, por vezes,
ousada.
Horário da Biblioteca
2ª feira: 14:00 – 19:00
3ª a 6ª feira: 9:30 – 19:00
Sábado: 10:00 – 13:00/ 14:00 – 18:00
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A BIBLIOTECA MUNICIPAL ENCERRA NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO.
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Seminário "Novo programa de português do Ensino Básico - articulação
entre ciclos”
Segunda, 12 Dezembro 2011 01:25

ID: 3927195

O Centro de Formação EduFor organiza, para o dia 7 de janeiro de 2012, no Auditório da
Biblioteca Municipal de Mangualde, o Seminário: "Novo programa de português do Ensino
Básico - articulação entre ciclos”.
São destinatários desta iniciativa docentes do 1º ciclo do ensino básico e docentes de
português do 2º e 3º ciclos do ensino básico.
As inscrições são gratuitas e exclusivamente on-line e serão aceites por ordem de entrada
até à capacidade do Auditório (ou até às 10h00 do dia 05/01/2012). É dada prioridade aos
docentes das escolas associadas ao EduFor. A lista de selecionados será publicada on-line a
05/01/2012. Será entregue Certificado de Presença.
Mais informações e inscrições ---»
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MANGUALDE: Município integra programa de reflorestação “Um Toyota, Uma
Árvore”
Posted on 12/12/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Número de plantas florestais oferecidas depende da sua votação!
Participe por um mangualde mais verde Mangualde
É umas das áreas escolhidas para a atribuição de plantas florestais para reflorestação
oferecidas pela Toyota.
A oferta insere-se no programa de reflorestação “Um Toyota, Uma Árvore” e o número de
árvores recebidas depende de si.
Ao participar ajuda a eleger a floresta para onde a Toyota vai distribuir mais 6.000 árvores
em 2012. A localidade com mais votos receberá 3.000 árvores, a segunda 2.000, e por fim,
serão entregues 1.000 à área menos votada.

ID: 3929401

Para votar em Mangualde basta aceder a http://www.toyota.pt/inside_toyota/environment/umtoyota-uma-arvore/registo.aspx. A votação decorre até ao final de Janeiro de 2012 e a
entrega das árvores deverá realizar-se até ao final de Fevereiro.
A integração de Mangualde neste projecto pretende dar resposta ao pedido de 41.600
plantas florestais feito pela autarquia à ANEFE – Associação Nacional de Empresas
Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Desse pedido, 15.000 plantas já foram entregues e
agora Mangualde vê-se novamente contemplada.
A ANEFA promove um programa de reflorestação ProNatura que visa áreas na posse ou sob
gestão de entidades públicas, áreas comunitárias / públicas ou baldios, que tenham
recentemente sido percorridas por incêndios florestais ou com clara necessidade de
recuperação florestal ou ambiental e é com base nessa selecção que a Toyota escolhe as
áreas a plantar.
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Na edição deste ano Mangualde vai a concurso com Vieira do Minho e Pedrógão Grande.
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Mangualde: Concerto de Natal Solidário
Mangualde, Viseu, 10 dez 2011 (Ecclesia) - Com o objetivo de angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho de Mangualde (diocese de Viseu) a autarquia
promove, este domingo, um concerto de natal solidário.
A iniciativa decorrer na Igreja do Paroquial de Mangualde e serão interpretadas obras de J.
S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, pela Orquestra de Câmara Piaget de Viseu.

ID: 3927190

Como os “pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de Natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha «Por um
Sorriso» que tem como objetivo a recolha de brinquedos, informa o site da edilidade.
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Está patente ao público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de
Viseu), a exposição «O Presépio por Portugal e pelo Mundo».

Publicação: 2011-12-10 - 14:32:02
Mangualde
Está patente ao público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de Viseu), a
exposição «O Presépio por Portugal e pelo Mundo».

Está patente ao público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de Viseu), a
exposição «O Presépio por Portugal e pelo Mundo».
Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é
“totalmente composta pelas obras de um colecionador particular, nascido em Seia”.
As peças, num total de cerca de 250, são provenientes de Portugal, e de quatro continentes,
informa o site da Câmara Municipal de Mangualde.

ID: 3927199

Esta mostra pretende simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé
espalhada por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de
presépios.

Está patente ao público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de Viseu), a exposição «O Presépio por
10-12-2011
Portugal e pelo INTERNET
Mundo».
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Natal: Exposição «O Presépio, por Portugal e pelo Mundo»
Mangualde, Viseu, 09 dez 2011 (Ecclesia) – Desde o dia 3 deste mês que está patente ao
público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de Viseu), a exposição «O Presépio
por Portugal e pelo Mundo».
Esta exposição, a decorrer até 9 de janeiro e inserida na programação natalícia do município
«Natal em Mangualde», é “totalmente composta pelas obras de um colecionador particular,
nascido em Seia”.
As peças, num total de cerca de duas centenas e meia, são provenientes de Portugal, e de
quatro continentes, só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países
europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11 americanos, informa o site da Câmara Municipal de
Mangualde.

ID: 3924374

Esta mostra pretende simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé
espalhada por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de
presépios.
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Mangualde: Concerto de Natal Solidário
Mangualde, Viseu, 09 dez 2011 (Ecclesia) - Com o objetivo de angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho de Mangualde (diocese de Viseu) a autarquia
promove, este domingo, um concerto de natal solidário.
A iniciativa decorrer na Igreja do Paroquial de Mangualde e serão interpretadas obras de J.
S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, pela Orquestra de Câmara Piaget de Viseu.

ID: 3924377

Como os “pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de Natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha «Por um
Sorriso» que tem como objetivo a recolha de brinquedos, informa o site da edilidade.
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Natal: Exposição «O Presépio, por Portugal e pelo Mundo»
Mangualde, Viseu, 09 dez 2011 (Ecclesia) – Desde o dia 3 deste mês que está patente ao
público, na biblioteca municipal de Mangualde (diocese de Viseu), a exposição «O Presépio
por Portugal e pelo Mundo».
Esta exposição, a decorrer até 9 de janeiro e inserida na programação natalícia do município
«Natal em Mangualde», é “totalmente composta pelas obras de um colecionador particular,
nascido em Seia”.
As peças, num total de cerca de duas centenas e meia, são provenientes de Portugal, e de
quatro continentes, só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países
europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11 americanos, informa o site da Câmara Municipal de
Mangualde.

ID: 3927189

Esta mostra pretende simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé
espalhada por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de
presépios.
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Mangualde: A magia do Natal
Árvore de natal, campanhas solidárias: “Por um sorriso” e “Concerto Solidário”,
exposições e muito mais neste «Natal em Mangualde 2011».
Dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal chega de 2CV ao Pavilhão Municipal para
alegrar milhares de crianças
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia e trazer, em especial, aos mais novos momentos repletos da “magia do
natal”. Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A iniciativa destinase às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.
O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde - «Natal
em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções. Assim, a partir do dia 1
Dezembro, o centro da cidade conta com uma simbólica árvore de natal.
De 5 a 19 de Dezembro estará patente no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças das famílias mais
desfavorecidas do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os
destinatários deste gesto solidário.

ID: 3924382

Nos dias 4 e 11 realizar-se-ão dois concertos de natal. O primeiro realiza-se na Igreja
Paroquial de Mangualde, pelas 16h00, e terá um reportório composto por música sacra e
música de Natal interpretado pelo coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de
Amorim”, o coro de jovens Amorim & Laúndos Ensemble” e o grupo de jovens músicos
“Grupo de Sopros de Amorim”. O segundo é um concerto de natal solidário, com vista à
angariação de bens alimentares para famílias carenciadas. A iniciativa decorre no Complexo
Paroquial, pelas 16h30, e todos os interessados “pagam” a entrada dando um donativo em
bens alimentares.
Na semana de 12 a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e «Livros sobre
Rodas» terão edições especiais alusivas ao natal. No dia 14, pelas 14h30, o Bairro Senhora
do Castelo será palco de uma peça de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na
Véspera de Natal”. Já no dia 18 é a vez das piscinas municipais acolherem o Festival de
Natal das Piscinas Exteriores, pelas 9h30.
Paralelamente, a Biblioteca Municipal contará com duas exposições “O Presépio, Por
Portugal e pelo Mundo” e “Pontos e Encontros”. A primeira pode ser visitada de 3 de
Dezembro a 9 de Janeiro e a segunda de 5 a 12 de Dezembro.
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«NATAL EM MANGUALDE 2011»
Programação:
Árvore de natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade
Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia
3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal
Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens Amorim &
Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de Amorim”
4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde
Exposição PONTOS E ENCONTROS
Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal
Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
ID: 3924382

5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal
Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
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Peça realizada pelos alunos da ESFA
14 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre
Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro
CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde
15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal
Festival de Natal das Piscinas Exteriores
18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Piscinas

ID: 3924382

URL curta: http://www.jornalimpresso.com/?p=21806
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PSD Mangualde, critica orçamento da CMM para 2012
ORÇAMENTO E PLANO ACTIVIDADES 2012

As grandes opções do plano e orçamento para o ano de 2012
apresentados pela gestão socialista da Câmara Municipal de Mangualde são documentos
sem qualquer rigor técnico, desprovidos de qualquer realismo económico-financeiro e
reflectem os erros cometidos nos orçamentos de 2010 e 2011.
No orçamento e plano das actividades para 2012 estão previstas receitas e despesas no
valor de €36.940.930,00.
No ano de 2010 a Câmara Municipal teve receitas e despesas no valor total de
€15.517.310,24.
Apresentar num cenário de contracção económica e de redução de receita e despesas
orçamento para 2012 que prevê um aumento de 138% relativamente às receitas e despesas
efectivamente cobradas em 2010 é descabido, irrealista e mesmo anedótico.
Com realismos diremos que é expectável que a Câmara Municipal de Mangualde no ano de
2012 não consiga realizar sequer 50% dos valores previstos no orçamento e plano de
actividades.
ID: 3930809

Ao nível da receita é caricato prever-se obter receitas de vendas de bens de investimento
(terrenos e edifícios) no valor de €16.239,885, montante esse superior ao valor de mercado
da totalidade do património da autarquia e em terrenos e edifícios.
Deixamos um repto ao Presidente da Câmara, torne público quais os terrenos e
edifícios que pretende vender em 2012 que lhe permitirão obter tal receita.
Torne público quais as obras orçamentadas que se compromete a executar em 2012. 2

PSD Mangualde, critica orçamento da CMM para 2012

09-12-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

09-12-2011

Título: PSD Mangualde, critica orçamento da CMM para 2012
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Com este orçamento e plano de actividade em que as obras e receitas previstas não são
reais não é possível aos Mangualdenses saber quais as prioridades dos investimentos em
2012.
Ao nível da receita é incompreensível que esteja previsto despender em horas
extraordinárias €98.300,00, um aumento de 25,50% em relação a 2011.
Quanto a administração central e a generalidade dos municípios diminui as despesas em
horas extraordinárias, em Mangualde acontece o contrário.
Onde e com quem vai ser gasto tal valor e quais os critérios que determinaram tal
aumento de despesas?
Estranhamos também, que a receita da Câmara em 2012 com coimas e multas passe de
€9.956,00 para €20.171,00 um aumento de 102,60% e em impostos indirectos / mercados e
feiras aumente de 35.845 para 48.211, um aumento de 34%.
Ao nível da despesa, o rigor e a boa gestão imponha que não se previsse gastar €61.500,00
em publicidade e €49.000,00 em despesas de representação.
Um desafio ao Presidente da Câmara transfira 50% daqueles montantes para apoio
social aos mais carenciados e assim gastará melhor o dinheiro dos mangualdenses.
Pelas razões muito resumidas acima exposto o plano de actividades e orçamento para 2012
não podem deixar de merecer juízo negativo dos mangualdenses e mereceram o nosso voto
contra.

Os Vereadores do PPD/PSD;

ID: 3930809

José Sobral Abrantes.
Patrícia Fernandes.
Isabel Ramos.
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Crianças oferecem prendas em Mangualde

cerca de 20 alunos do pré-escolar da Escola Vila Garcia, da freguesia de Fornos de Maceira
Dão, mostraram que não há idade para gestos solidários. As crianças visitaram a Câmara
Municipal de Mangualde e levaram prendas como forma de contribuir para que todos os
meninos tenham um natal mais alegre.

Recebidos por Mª José Coelho, Vereadora da Acção Social da autarquia, esta oferta vem
mostrar que a solidariedade é composta por pequenos gestos que fazem toda a diferença.

ID: 3924379

Estas prendas serão agora distribuídas por crianças de famílias carenciadas, assinaladas no
âmbito da acção social da autarquia e do projecto «Por um Sorriso».
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Mangualde: Concerto de Natal apela à Solidariedade
Sexta, 09 Dezembro 2011 09:00 | Arte e Cultura

Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais carenciadas do
concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal solidário. A
iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde.
De entrada livre, convida-se todos os participantes a contribuírem para a recolha destes bens
fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório.
Mais de meia centena de pessoas assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em
2010, onde foram recolhidas mais de uma tonelada de alimentos.

ID: 3924378

E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro. As crianças das famílias mais desfavorecidas do
concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste
gesto solidário.
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Mangualde: Concerto de Natal apela à Solidariedade
Sexta, 09 Dezembro 2011 09:00 | Arte e Cultura

Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais carenciadas do
concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal solidário. A
iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde.
De entrada livre, convida-se todos os participantes a contribuírem para a recolha destes bens
fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório.
Mais de meia centena de pessoas assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em
2010, onde foram recolhidas mais de uma tonelada de alimentos.

ID: 3924436

E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro. As crianças das famílias mais desfavorecidas do
concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste
gesto solidário.
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Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde

ID: 3921444

Quarta, 07 Dezembro 2011 10:06
-se todos os participantes a contribuírem para a recolha destes bens fundamentais que farão
toda a diferença a estas famílias. Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M.
Nyman, interpretadas pela Orquestra de Câmara Piaget de Viseu , constituirão o repertório.
Mais de meia centena de pessoas
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Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde

Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais carenciadas do
concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal solidário. A
iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde. De entrada livre, convida-se todos os participantes a contribuírem
para a recolha destes bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.

Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório.

ID: 3921445

Mais de meia centena de pessoas assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em
2010, onde foram recolhidas mais de uma tonelada de alimentos.

E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro. As crianças das famílias mais desfavorecidas do
concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste
gesto solidário

Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde

07-12-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

07-12-2011

Título: Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde
Pub:

Secção: Nacional

ID: 3921445

Tipo: Internet

Concerto de Natal apela à solideridade em Mangualde

07-12-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

06-12-2011

Título: 2011 ano europeu do voluntariado - EduFor é parceiro em projeto de voluntariado
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

2011 ano europeu do voluntariado - EduFor é parceiro em projeto de
voluntariado
Terça, 06 Dezembro 2011 15:08

ID: 3924156

Duas voluntárias do Banco Local de Voluntariado de Mangualde, Sandrina Marques e Lígia
Almeida, a exercer funções de Profissional de RVC no Centro Novas Oportunidade do
Agrupamento de Escola de Mangualde, colocam no terreno um projeto de voluntariado
intitulado “Um contributo para as aprendizagens da população adulta e sua inserção na vida
ativa” que tem como destinatários adultos interessados em melhorar as competências de
literacia e de tecnologias de informação e comunicação. Paralelamente a esta atuação, o
projeto pretende ainda fornecer aos grupos desfavorecidos algumas ferramentas necessárias
à sua (re)inserção na vida ativa e, por conseguinte, apoiá-los para uma melhor integração na
sociedade.
O projeto conta com três entidades parceiras, a saber: Câmara Municipal de Mangualde,
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centro de Formação EduFor que, para além de ter
prestado apoio na conceção do projeto, apoiará a sua implementação e será responsável
pela sua avaliação. Será ainda responsável pelos dossier(s) pedagógico(s) e administrativos
das atividades e emitirá, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, os certificados.
O projeto foi apresentado publicamente no dia 5 de Dezembro - Dia Internacional do
Voluntariado – numa atividade da Câmara Municipal de Mangualde.
Informações atualizadas sobre o projeto e outras parcerias serão disponibilizadas no blogue
do projeto em http://adultosaprendentes.blogspot.com/ .
Se é docente do 1º ciclo do ensino básico, docente de português ou docente com
competências alargadas em TIC e pretende participar neste projeto de voluntariado como
“monitor”, por favor contacte o EduFor através do e-mail voluntariado@edufor.pt .
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MANGUALDE: Apelo à solidariedade com Concerto de Natal
Posted on 12/06/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Contribua para a recolha de bens alimentares para as famílias mais carenciadas do concelho
e assista a um belo concerto de natal.
Domingo, 11 de Dezembro, pelas 16h30
Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais carenciadas do
concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal solidário.

ID: 3921488

A iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde. De entrada livre, convida-se todos os participantes a contribuírem
para a recolha destes bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório. -Mais de meia centena de pessoas
assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em 2010, onde foram recolhidas mais de
uma tonelada de alimentos.
E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro.
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As crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito
da Acção Social são os destinatários deste gesto solidário.
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MANGUALDE: Apelo à solidariedade com Concerto de Natal

Posted on 12/06/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Contribua para a recolha de bens alimentares para as famílias mais carenciadas do concelho
e assista a um belo concerto de natal.
Domingo, 11 de Dezembro, pelas 16h30
Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais carenciadas do
concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal solidário.

ID: 3924438

A iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde. De entrada livre, convida-se todos os participantes a contribuírem
para a recolha destes bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório. -Mais de meia centena de pessoas
assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em 2010, onde foram recolhidas mais de
uma tonelada de alimentos.
E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro.
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As crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito
da Acção Social são os destinatários deste gesto solidário.
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Concerto de Natal na Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde

Com o objectivo de angariar bens alimentares para as famílias mais
carenciadas do concelho, a autarquia mangualdense promove o segundo concerto de natal
solidário. A iniciativa tem lugar no próximo dia 11 de Dezembro, domingo, na Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde. De entrada livre, convida-se todos os participantes a
contribuírem para a recolha destes bens fundamentais que farão toda a diferença a estas
famílias.
Obras de J. S. Bach, G. Torelli, G. P. Telemann e M. Nyman, interpretadas pela Orquestra de
Câmara Piaget de Viseu, constituirão o repertório.
Mais de meia centena de pessoas assistiram à primeira edição da iniciativa, realizada em
2010, onde foram recolhidas mais de uma tonelada de alimentos.

ID: 3921411

E como os pequenos gestos fazem toda a diferença, é de salientar que, ainda inserido na
programação de natal, está a decorrer no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. Os interessados poderão fazer os
seus donativos até 19 de Dezembro. As crianças das famílias mais desfavorecidas do
concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste
gesto solidário.
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Judiciária de Coimbra está a investigar

Mangualde: Cadáver de irlandês encontrado em quinta
O cadáver de um homem de nacionalidade irlandesa, de 43 anos, foi encontrado este fim-desemana numa quinta de Póvoa de Cervães, no concelho de Mangualde.

Segundo adiantou esta segunda-feira fonte da GNR à agência Lusa, o homem, que era o
proprietário da quinta, "mantinha contacto regularmente com os amigos através da
Internet".
Foram os amigos que, "estranhando a falta de contacto" desde o início da semana, se
deslocaram à quinta e o encontraram "caído junto à casa", contou.
A mesma fonte acrescentou que o corpo se encontrava "já sem uma mão e um braço", que
supostamente foram arrancados por animais domésticos que tinha na quinta, nomeadamente
cães.

ID: 3919024

"Inicialmente houve suspeita de homicídio mas, depois das diligências, acabámos por
verificar que supostamente teve um ataque cardíaco, porque ele tinha problemas do
coração", acrescentou. O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Coimbra.
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Mangualde – A magia do natal em Mangualde – Pai-Natal chega dia
15 num 2 Cavalos
Dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal chega de 2CV ao Pavilhão
Municipal para alegrar milhares de crianças. Árvore de natal, campanhas
solidárias: “Por um sorriso” e “Concerto Solidário”, exposições e muito mais neste
«Natal em Mangualde 2011».
Embora “pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de
assinalar esta época natalícia” e trazer, em especial, aos mais novos momentos
repletos da “magia do natal”.
Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A
iniciativa destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de
Mangualde.
O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde «Natal em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções. Assim,
desde o passado dia 1 de Dezembro, o centro da cidade conta com uma simbólica
árvore de natal. De hoje e até 19 de Dezembro estará patente no átrio da Câmara
Municipal a campanha “Por um Sorriso” que tem como objectivo a recolha de
brinquedos. As crianças das famílias mais desfavorecidas do Concelho que
estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste gesto
solidário.
Ontem e no próximo dia 11 lugar para dois concertos de natal. O primeiro realizouse na Igreja Paroquial de Mangualde, e teve um reportório composto por música
sacra e música de Natal interpretado pelo coro de crianças e adolescentes
“Pequenos Cantores de Amorim”, o coro de jovens Amorim & Laúndos Ensemble”
e o grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de Amorim”. O segundo é um
concerto de natal solidário, com vista à angariação de bens alimentares para
famílias carenciadas. A iniciativa decorre no Complexo Paroquial, pelas 16h30, e
todos os interessados “pagam” a entrada dando um donativo em bens
alimentares.
Na semana de 12 a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e
«Livros sobre Rodas» terão edições especiais alusivas ao natal. No dia 14, pelas
14h30, o Bairro Senhora do Castelo será palco de uma peça de teatro realizada
pelos alunos ESFA, intitulada “Na Véspera de Natal”. Já no dia 18 é a vez das
piscinas municipais acolherem o Festival de Natal das Piscinas Exteriores, pelas
9h30. Paralelamente, a Biblioteca Municipal contará com duas exposições “O
Presépio, Por Portugal e pelo Mundo” e “Pontos e Encontros”. A primeira pode ser
visitada de 3 de Dezembro a 9 de Janeiro e a segunda de 5 a 12 de Dezembro.

Mangualde – A magia do natal em Mangualde – Pai-Natal chega dia 15 num 2 Cavalos
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Mangualde assinala dia Internacional do Voluntariado
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Inauguração da exposição «Pontos e Encontros», encontro de voluntários e
apresentação do projecto. «Um contributo para as aprendizagens da
população adulta e sua intervenção na vida activa» são as principais
propostas da autarquia.
De forma a incentivar e valorizar o trabalho levado a cabo por todos os voluntários,
a autarquia mangualdense «não podia deixar de se associar às comemorações do
Dia Internacional do Voluntariado», a comemorar esta segunda-feira, dia 5 de
Dezembro. «Dada a importância da experiência pessoal nas actividades de
voluntariado, irá realizar-se um encontro de voluntários e representantes de
instituições receptoras de voluntários numa troca de experiências enriquecedoras
que beneficiará todos os participantes. A iniciativa terá lugar na Biblioteca
Municipal, pelas 14h30».
De 5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves, vai estar patente a
exposição «Pontos e Encontros», cujo dinheiro angariado reverterá para a compra
de material necessário à continuidade do atelier que o promove. De entrada livre,
esta exposição apresenta trabalhos manuais (tricô, renda, bordados…) elaborados
por munícipes com mais de 65 anos, resultantes de um atelier dinamizado,
semanalmente, por uma voluntária do Banco Local de Voluntariado de Mangualde.
Este projecto resulta do trabalho desenvolvido pela Rede Social de Mangualde, no
âmbito do Eixo de Intervenção “Melhorar as Condições de Vida dos Idosos”.
Todas as interessadas em participar neste atelier podem inscrever-se no Serviço
de Acção Social da autarquia ou através do telefone 232 619 880.
A exposição pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira - 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira - 9h30 às 19h00
Sábado - 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Ainda neste dia, será apresentado o projecto «Um contributo para as
aprendizagens da população adulta e sua intervenção na vida activa». Este
projecto, levado a cabo por duas voluntárias do Banco Local de Voluntariado de
Mangualde, é destinado a adultos interessados em melhorar as suas
competências de literacia e de tecnologias de informação e comunicação
e pretende, ainda, fornecer aos grupos mais desfavorecidos algumas ferramentas
necessárias à sua (re)inserção na vida activa.
Com o objectivo de promover, em todo o mundo, e em todas as esferas da
sociedade, acções de voluntariado, a Organização das Nações Unidas (ONU)
instituiu, em 1985, o dia 5 de Dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado.

Mangualde assinala dia Internacional do Voluntariado
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Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo
concluídas

ID: 3929348

Inauguração realiza-se no dia 17 de Dezembro, pelas 11h00. Empreitada, iniciada
no passado mês de Novembro, integra-se na política de gestão do património
cultural da Câmara Municipal.
As obras de restauro do Retábulo da Capela do Rebelo já estão concluídas. A
inauguração está marcada para o próximo dia 17 de Dezembro, sábado, pelas
11h00, e contará com a presença do edil mangualdense, João Azevedo, e de um
representante da administração da PSA Mangualde no descerrar da placa.
A empreitada, iniciada no passado mês de Novembro, integra-se na política de
gestão do património cultural da Câmara Municipal com o objectivo de
salvaguardar um imóvel de interesse público que inspirava já a necessidade de
cuidados de conservação do retábulo e da imaginária do interior da capela. Os
custos da obra foram suportados pela PSA (Citroën) e o restauro foi entregue à
empresa especializada "Ouro Fino", do Mestre em Conservação e Restauro Jorge
Pereira.
A Capela do Rebelo é arquitectonicamente uma obra do estilo barroco, do séc.
XVIII. O seu interior ostenta um belíssimo retábulo no altar-mor, do estilo Rococó
(fase final do estilo barroco), de onde sobressaem os marmoreados policromados
sobre madeira e uma colunata lateral que anuncia já a tendência que no século
XIX vem a ser a grande característica da arte integrada e da arquitectura, o
neoclássico.

Mangualde – Obras de restauro do retábulo da Capela do Rebelo concluídas
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Mangualde - Município integra programa de reflorestação “Um Toyota,
Uma Árvore”
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Número de plantas florestais oferecidas depende da votação
Mangualde é umas das áreas escolhidas para a atribuição de plantas florestais
para reflorestação oferecidas pela Toyota. A oferta insere-se no programa de
reflorestação “Um Toyota, Uma Árvore” e o número de árvores recebidas depende
de si.
Ao participar ajuda a eleger a floresta para onde a Toyota vai distribuir mais 6.000
árvores em 2012. A localidade com mais votos receberá 3.000 árvores, a segunda
2.000, e por fim, serão entregues 1.000 à área menos votada. Para votar em
Mangualde basta aceder a http://www.toyota.pt/inside_toyota/environment/umtoyota-uma-arvore/registo.aspx. A votação decorre até ao final de Janeiro de 2012
e a entrega das árvores deverá realizar-se até ao final de Fevereiro.
A integração de Mangualde neste projecto pretende dar resposta ao pedido de
41.600 plantas florestais feito pela autarquia à ANEFE – Associação Nacional de
Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Desse pedido, 15.000 plantas já
foram entregues e agora Mangualde vê-se novamente contemplada. A ANEFA
promove um programa de reflorestação ProNatura que visa áreas na posse ou sob
gestão de entidades públicas, áreas comunitárias / públicas ou baldios, que
tenham recentemente sido percorridas por incêndios florestais ou com clara
necessidade de recuperação florestal ou ambiental e é com base nessa selecção
que a Toyota escolhe as áreas a plantar. Na edição deste ano Mangualde vai a
concurso com Vieira do Minho e Pedrógão Grande.

Mangualde - Município integra programa de reflorestação “Um Toyota, Uma Árvore”
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Mangualde:”Por um Sorriso” – Campanha de recolha de brinquedos
decorre de 5 a 19 de Dezembro na Câmara Municipal
Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promove mais uma
campanha de recolha de brinquedos. A acção decorre de 5 a 19 de Dezembro e os
brinquedos podem ser entregues no serviço de acção social e saúde da autarquia.

Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha é uma
oportunidade para fazer renascer o espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza esta
época, e dar um Sorriso a quem mais precisa.
Todos os interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos:

ID: 3917395

232 619 880 ou ssocial@cmmangualde.pt.
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Campanha de recolha de brinquedos decorre de 5 a 19 de Dezembro
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Mangualde «Por um sorriso» - Campanha de recolha de brinquedos
de 5 a 19 de Dezembro
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Na Câmara Municipal
Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promove mais uma
campanha de recolha de brinquedos. A acção decorre de 5 a 19 de Dezembro e
os brinquedos podem ser entregues no serviço de acção social e saúde da
autarquia.
Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha é uma oportunidade para “fazer
renascer o espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza esta época, e dar um
Sorriso a quem mais precisa”.
Todos os interessados poderão obter mais informações através dos seguintes
contactos: 232 619 880 ou ssocial@cmmangualde.pt .

Mangualde «Por um sorriso» - Campanha de recolha de brinquedos de 5 a 19 deDezembro
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Magia do Natal em Mangualde

Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia e trazer, em especial, aos mais novos momentos repletos da “magia do
natal”. Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A iniciativa destinase às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.

O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde – «Natal
em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções. Assim, a partir de ontem
(1 Dezembro), o centro da cidade conta com uma simbólica árvore de natal.

ID: 3917449

De 5 a 19 de Dezembro estará patente no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças das famílias mais
desfavorecidas do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os
destinatários deste gesto solidário.

Nos dias 4 e 11 realizar-se-ão dois concertos de natal. O primeiro realiza-se na Igreja
Paroquial de Mangualde, pelas 16h00, e terá um reportório composto por música sacra e
música de Natal interpretado pelo coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de
Amorim”, o coro de jovens Amorim & Laúndos Ensemble” e o grupo de jovens músicos
“Grupo de Sopros de Amorim”. O segundo é um concerto de natal solidário, com vista à
angariação de bens alimentares para famílias carenciadas. A iniciativa decorre no Complexo
Paroquial, pelas 16h30, e todos os interessados “pagam” a entrada dando um donativo em
bens alimentares.

Magia do Natal em Mangualde
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Na semana de 12 a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e «Livros sobre
Rodas» terão edições especiais alusivas ao natal. No dia 14, pelas 14h30, o Bairro Senhora
do Castelo será palco de uma peça de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na
Véspera de Natal”. Já no dia 18 é a vez das piscinas municipais acolherem o Festival de
Natal das Piscinas Exteriores, pelas 9h30.

Paralelamente, a Biblioteca Municipal contará com duas exposições “O Presépio, Por
Portugal e pelo Mundo” e “Pontos e Encontros”. A primeira pode ser visitada de 3 de
Dezembro a 9 de Janeiro e a segunda de 5 a 12 de Dezembro.

«NATAL EM MANGUALDE 2011»
Programação:

Árvore de natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade

Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia

ID: 3917449

3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal

Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens Amorim &
Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de Amorim”

Magia do Natal em Mangualde
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4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde

Exposição PONTOS E ENCONTROS
Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal

Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal

Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde

Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
Peça realizada pelos alunos da ESFA

ID: 3917449

14 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre

Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
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Semana de 12 a 16 de Dezembro

Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro

CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde
15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal

Festival de Natal das Piscinas Exteriores

ID: 3917449

18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Piscinas

Magia do Natal em Mangualde
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Mangualde assinala dia internacional do voluntariado
De forma a incentivar e valorizar o trabalho levado a cabo por todos os voluntários, a
autarquia mangualdense não podia deixar de se associar às comemorações do Dia
Internacional do Voluntariado, a comemorar na próxima segunda-feira, dia 5 de Dezembro.

Dada a importância da experiência pessoal nas actividades de voluntariado, irá realizar-se
um encontro de voluntários e representantes de instituições receptoras de voluntários numa
troca de experiências enriquecedoras que beneficiará todos os participantes. A iniciativa terá
lugar na Biblioteca Municipal, pelas 14h30.

De 5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves, vai estar patente a exposição
«Pontos e Encontros», cujo dinheiro angariado reverterá para a compra de material
necessário à continuidade do atelier que o promove. De entrada livre, esta exposição
apresenta trabalhos manuais (tricô, renda, bordados…) elaborados por munícipes com mais
de 65 anos, resultantes de um atelier dinamizado, semanalmente, por uma voluntária do
Banco Local de Voluntariado de Mangualde. Este projecto resulta do trabalho desenvolvido
pela Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção “Melhorar as Condições
de Vida dos Idosos”. Todas as interessadas em participar neste atelier podem inscrever-se
no Serviço de Acção Social da autarquia ou através do telefone 232 619 880.

A exposição pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00

ID: 3917480

Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Ainda neste dia, será apresentado o projecto «Um contributo para as aprendizagens da
população adulta e sua intervenção na vida activa». Este projecto, levado a cabo por duas
voluntárias do Banco Local de Voluntariado de Mangualde, é destinado a adultos
interessados em melhorar as suas competências de literacia e de tecnologias de informação
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e comunicação e pretende, ainda, fornecer aos grupos mais desfavorecidos algumas
ferramentas necessárias à sua (re)inserção na vida activa.

ID: 3917480

Com o objectivo de promover, em todo o mundo, e em todas as esferas da sociedade,
acções de voluntariado, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1985, o dia 5
de Dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado.
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Mangualde assinala Dia Internacional do Voluntariado
De forma a incentivar e valorizar o trabalho levado a cabo por todos os voluntários, a
autarquia mangualdense não podia deixar de se associar às comemorações do Dia
Internacional do Voluntariado, a comemorar na próxima segunda-feira, dia 5 de Dezembro.
Dada a importância da experiência pessoal nas actividades de voluntariado, irá realizar-se
um encontro de voluntários e representantes de instituições receptoras de voluntários numa
troca de experiências enriquecedoras que beneficiará todos os participantes. A iniciativa terá
lugar na Biblioteca Municipal, pelas 14h30.
De 5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves, vai estar patente a exposição
«Pontos e Encontros», cujo dinheiro angariado reverterá para a compra de material
necessário à continuidade do atelier que o promove. De entrada livre, esta exposição
apresenta trabalhos manuais (tricô, renda, bordados…) elaborados por munícipes com mais
de 65 anos, resultantes de um atelier dinamizado, semanalmente, por uma voluntária do
Banco Local de Voluntariado de Mangualde. Este projecto resulta do trabalho desenvolvido
pela Rede Social de Mangualde, no âmbito do Eixo de Intervenção “Melhorar as Condições
de Vida dos Idosos”. Todas as interessadas em participar neste atelier podem inscrever-se
no Serviço de Acção Social da autarquia ou através do telefone 232 619 880.
A exposição pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

ID: 3917333

Ainda neste dia, será apresentado o projecto «Um contributo para as aprendizagens da
população adulta e sua intervenção na vida activa». Este projecto, levado a cabo por duas
voluntárias do Banco Local de Voluntariado de Mangualde, é destinado a adultos
interessados em melhorar as suas competências de literacia e de tecnologias de informação
e comunicação e pretende, ainda, fornecer aos grupos mais desfavorecidos algumas
ferramentas necessárias à sua (re)inserção na vida activa.
Com o objectivo de promover, em todo o mundo, e em todas as esferas da sociedade,
acções de voluntariado, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1985, o dia 5
de Dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado.
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Magia do Natal em Mangualde
Embora pautada pelo rigor, a autarquia mangualdense não podia deixar de assinalar esta
época natalícia e trazer, em especial, aos mais novos momentos repletos da “magia do
natal”. Assim, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal está de volta ao Pavilhão
Municipal. Este ano a mítica figura do natal será transportada num 2CV. A iniciativa destinase às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde.
O evento, inserido na Programação de Natal da Câmara Municipal de Mangualde – «Natal
em Mangualde 2011», decorre em simultâneo com outras acções. Assim, a partir de ontem
(1 Dezembro), o centro da cidade conta com uma simbólica árvore de natal.
De 5 a 19 de Dezembro estará patente no átrio da Câmara Municipal a campanha “Por um
Sorriso” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças das famílias mais
desfavorecidas do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os
destinatários deste gesto solidário.
Nos dias 4 e 11 realizar-se-ão dois concertos de natal. O primeiro realiza-se na Igreja
Paroquial de Mangualde, pelas 16h00, e terá um reportório composto por música sacra e
música de Natal interpretado pelo coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de
Amorim”, o coro de jovens Amorim & Laúndos Ensemble” e o grupo de jovens músicos
“Grupo de Sopros de Amorim”. O segundo é um concerto de natal solidário, com vista à
angariação de bens alimentares para famílias carenciadas. A iniciativa decorre no Complexo
Paroquial, pelas 16h30, e todos os interessados “pagam” a entrada dando um donativo em
bens alimentares.

ID: 3917338

Na semana de 12 a 16 de Dezembro, os projectos «Biblioteca para avós» e «Livros sobre
Rodas» terão edições especiais alusivas ao natal. No dia 14, pelas 14h30, o Bairro Senhora
do Castelo será palco de uma peça de teatro realizada pelos alunos ESFA, intitulada “Na
Véspera de Natal”. Já no dia 18 é a vez das piscinas municipais acolherem o Festival de
Natal das Piscinas Exteriores, pelas 9h30.
Paralelamente, a Biblioteca Municipal contará com duas exposições “O Presépio, Por
Portugal e pelo Mundo” e “Pontos e Encontros”. A primeira pode ser visitada de 3 de
Dezembro a 9 de Janeiro e a segunda de 5 a 12 de Dezembro.
Programação:
Árvore de natal
A partir de 1 de Dezembro, no centro da cidade
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Exposição O PRESÉPIO, POR PORTUGAL E PELO MUNDO
Uma Exposição de Miranda Garcia
3 de Dezembro a 9 de Janeiro
Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal

Concerto “Cantar o Natal”
Coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, coro de jovens
Amorim & Laúndos Ensemble” e grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de
Amorim”
4 de Dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Mangualde

Exposição PONTOS E ENCONTROS
Banco Local de Voluntariado
5 a 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal

Campanha POR UM SORRISO
Recolha de brinquedos para famílias carenciadas
ID: 3917338

5 a 19 de Dezembro. Entrega de brinquedos na Câmara Municipal

Concerto NATAL SOLIDÁRIO
Entrada paga com bens alimentares para famílias carenciadas
11 de Dezembro, pelas 16h30, no Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
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Teatro NA VÉSPERA DE NATAL
Peça realizada pelos alunos da ESFA
14 de Dezembro, pelas 14h30, no Bairro Senhora do Castelo
Entrada livre

Projecto BIBLIOTECA PARA AVÓS: CONTOS E CANTOS DE NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de Dia de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro

Projecto LIVROS SOBRE RODAS com CONTOS de NATAL
Equipa da Biblioteca Municipal nas escolas de Mangualde
Semana de 12 a 16 de Dezembro

CHEGADA DO PAI NATAL
Acção com as escolas do concelho de Mangualde

ID: 3917338

15 de Dezembro, pelas 15h00, no Pavilhão Municipal

Festival de Natal das Piscinas Exteriores
18 de Dezembro, pelas 9h30, nas Piscinas
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Igreja Paroquial de Mangualde acolhe Concerto de Natal

A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe no próximo domingo, dia 4 de
Dezembro, mais um Concerto de Natal promovido pela autarquia mangualdense. O início do
evento está marcado para as 16h00. Entrada livre.

ID: 3917354

O repertório será composto por duas partes, uma alusiva a música sacra e outra alusiva ao
Natal. O coro de crianças e adolescentes “Pequenos Cantores de Amorim”, o coro de jovens
Amorim & Laúndos Ensemble” e o grupo de jovens músicos “Grupo de Sopros de Amorim”
encantarão todos os presentes.
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Mangualde recebe exposição «O presépio, por Portugal e pelo
Mundo»
Até 9 de Janeiro, em Mangualde, no âmbito do programa de Natal «Natal em
Mangualde». A entrada é livre. Inauguração, dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, na
Biblioteca Municipal Na época natalícia que se avizinha, Mangualde será palco de
uma mostra singular. «O Presépio por Portugal e pelo Mundo» estará patente de 3
de Dezembro a 9 de Janeiro, na Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala
polivalente). A inauguração está agendada para o dia 3 de Dezembro, pelas
15h30, e estará presente o proprietário da colecção em mostra, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o pároco de Mangualde,
Cónego Jorge Seixas. Simultaneamente decorrerá uma exposição/ venda de
trabalhos produzidos por dez artesãos.
Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em
Mangualde», é totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular,
nascido em Seia. As peças a expor, num total de cerca de duas centenas e meia,
são provenientes de Portugal, e de quatro continentes, só não se encontrando
presente a Oceânia, sendo de 10 países europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11
americanos. No que se refere a Portugal, estão representadas todas as regiões,
seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta mostra pretende
simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé espalhada
por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela
montagem de presépios.
«Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás,
enquadravam a época natalícia», terão sido o motivo que conduziu ao arranque
desta colecção, aliadas ao fascínio por presépios que, desde sempre,
acompanhou este coleccionador.
A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três
anos, ter crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que
pequena, mas que se afigura poder ser representativa da realidade do que é o
Presépio por Portugal e pelo Mundo.
Em todas as peças expostas será possível constatar a diversidade de raças
humanas e de tipos de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os
países se situam, bem como as expressões, vestes e enquadramentos adequados
aos diversos climas e circunstancialismos existentes nos locais de onde foram
criados. Os inúmeros materiais utilizados, em regra, também acompanhando as
matérias-primas regionais preponderantes. As peças, em grande parte obras de
artesanato, reproduzem a forma como os seus autores entendem o que seja a
representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a copiar a realidade
tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de maneira
pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.
PRESÉPIOS
«Presépio significa manjedoura, mas usa-se, frequentemente, para referir o
estábulo e, por extensão, a cena da representação do nascimento de Cristo.
Segundo São Lucas, Jesus, ao nascer, foi reclinado num presépio, que,
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provavelmente, seria uma das muitas manjedouras que existiam nas grutas
naturais da Palestina utilizadas para recolher animais. Embora possa ter havido
alguma expressão artística anterior, e segundo a tradição, foi São Francisco de
Assis que, na véspera de Natal de 1223, numa gruta perto da aldeia italiana de
Grecio, encenou a primeira representação viva de um Presépio, ao mandar
preparar uma manjedoura cheia de feno e colocar, perto dela, uma vaca e um
burro. Ao soar da meia-noite, foi celebrada Missa pelo Bispo da terra, nascendo
assim a tradição, ainda hoje seguida, da Missa do Galo.
Mais tarde, em 1289, na Catedral de Florença, foi incorporado um Presépio
esculpido em mármore branco. Posteriormente, durante os séculos XIV e XV, as
Igrejas italianas e as francesas encheram-se de Presépios fixos, mas foi o barroco
que, mais tarde, impulsionou esta forma de recordar um acontecimento tão
relevante para todo o Mundo. Na Península Ibérica, os Presépios só foram
introduzidos no século XV, não sendo conhecida a data em que esta manifestação
de religiosidade chegou a Portugal. Todavia, considera-se que o primeiro
Presépio português terá surgido no Mosteiro do Salvador da Cidade de Lisboa.
São famosos os Presépios portugueses do século XVIII, sendo mais conhecidos
os de Machado Castro e de António Ferreira, altura em que atingiram o ponto mais
elevado da sua representação artística e se impuseram na Europa. Na então Beira
Alta, nos meados do século XX, altura em que aqui nasci e vivi, o Presépio era o
epicentro de tudo o que se relacionava com as celebrações do Natal. Armado nas
Igrejas e Capelas, repleto de muitas e belas imagens, a todos encantava,
através das figuras ingénuas dos camponeses com suas ofertas e dos pastores
com seus rebanhos, da imponência dos reis magos em seus camelos e do
esplendor reflectido da cabana onde a Sagrada Família evocava o nascimento de
Jesus Cristo. A recordação destas memórias de Natal são a razão que levaram ao
surgir desta colecção que, agora, com muita alegria e prazer, se vos dá a
conhecer». - Mangualde, Natal de 2011 - Miranda Garcia
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