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Câmara devolve 4% do IRS aos Munícipes
A lei das Finanças Locais destina às câmaras municipais 5% do imposto sobre os
rendimentos singulares colectado nos respectivos municípios, uma verba que as
autarquias podem optar por devolver, no todo ou em parte, aos seus munícipes, que ficam
assim com um imposto mais leve no momento de pagar ou um reembolso mais elevado
no momento de receber.
Este ano há 181 municípios que vão ser generosos, embora uns mais do que outros: 136
destes prescindem de 5% do IRS a favor dos seus cidadãos, 29 devolvem valores entre
os 3 e os 4,5% e outros 16 restituem 2,5% ou menos.

ID: 3530949

O Municipio de Mangualde, irá devolver aos seu munícipes 4% dos 5% que irá receber.
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Mangualde – Plano de Desenvolvimento Social para triénio 2011/2014 e Plano de
Acção de 2011 aprovados por unanimidade

ID: 3532563

Combater a pobreza e a exclusão social é o principal objectivo

Com o objectivo de combater a pobreza e a exclusão social, o Conselho Local de
Acção Social de Mangualde (CLASM) aprovou o Plano de Desenvolvimento Social
(PDS) para o triénio 2011-2014, bem como o Plano de Acção para 2011. A
reunião decorreu anteontem, dia 22 de Fevereiro, e a votação foi unânime.
É de salientar que, o PDS é o instrumento de planeamento estratégico, no âmbito
do programa da Rede Social, definindo os objectivos e as estratégias para
combater e atenuar os problemas prioritários previamente identificados no
Diagnóstico Social Concelhio. Assim, neste contexto, o PDS define estratégias de
combate a problemas como o desemprego, a falta de empreendedorismo, o
envelhecimento desprotegido, os comportamentos aditivos e as famílias
multiproblemáticas.
Com vista a colmatar estes problemas, o Plano de Acção para 2011 prevê que a
sua intervenção assente na promoção da empregabilidade, do empreendorismo e
do envelhecimento protegido, na prevenção dos comportamentos aditivos e no
incentivo à funcionalidade familiar. Em cada um destes eixos de intervenção vão
ser realizadas diversas acções.
Assim, no âmbito da promoção da empregabilidade e do empreendorismo vão ser
realizadas sessões de esclarecimento dirigidas aos desempregados que queiram
criar o próprio emprego,
formações em empreendorismo e criação do próprio emprego, sessões de
formação de técnicas de procura de emprego com a população desempregada,
workshops de desenvolvimento pessoal, sessões de informação dirigidas aos
empresários do Concelho com a divulgação de medidas de apoio à contratação e
sessões de informação sobre a transformação de produtos agrícolas. O Plano de
Acção contempla ainda a divulgação do Gabinete de Empreendorismo no site da
Câmara Municipal, a divulgação das diferentes profissões através da actividade
“ser por um dia...”, a orientação de candidaturas de investimento, a realização de
uma Feira de Oportunidades, a implementação do projecto “Mercearias
Comunitárias” e o concurso de culinária dedicado ao tema “sobremesas”.
Criação do “Guia do Idoso”, dinamização do projecto “Conversas de Gente Miúda
e Graúda”, realização do passeio anual sénior “Andanças Seniores”, promoção do
“Arraial Sénior”, dinamização do atelier “Pontos e Encontros”, promoção do ciclo
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de cinema português e da biblioteca itinerante, promoção do encontro entre
grupos corais de idosos e de acções de sensibilização sobre os direitos e os
deveres dos idosos são as actividades que serão levadas a cabo para promover o
envelhecimento protegido.
Para prevenir os comportamentos aditivos vão ser realizadas reuniões do núcleo
territorial, acções de prevenção em meio laboral, acções de informação e
sensibilização dos líderes locais, sessões de leitura orientada dirigida aos alunos
do Ensino Básico e Secundário e acções de educação para a saúde no 1º ciclo do
Ensino Básico. Ainda neste âmbito, vai ser implementado o programa “Eu e os
Outros” no Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno na Saúde e criado o “Guia
do Jovem”.
Tertúlias, reuniões periódicas entre os técnicos, acção de informação e
sensibilização sobre poupança e sobreendividamento vão ser as medidas
tomadas com vista a fomentar a funcionalidade familiar. Ainda dentro deste
objectivo foi efectuada a candidatura para a realização de Cursos de “Formação
para a Inclusão” e de um Plano de Municipal da Igualdade.
Este plano é um processo dinâmico que pretende dar continuidade ao trabalho já
desenvolvido no âmbito da Rede Social de Mangualde, estando, por isso, sujeito a
actualizações e alterações periódicas resultantes da auto-avaliação, da reflexão e
do acompanhamento que será levado a cabo pelos responsáveis pela sua
implementação.
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Mangualde – Stand na BTL pretende promover o turismo e convidar a
conhecer o
Concelho

A Câmara Municipal de Mangualde vai estar presente na Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL). O certame de referência internacional vai decorrer de 23 a 27 de
Fevereiro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).
Com o objectivo de promover o Turismo de Mangualde, a Câmara Municipal de
Mangualde vai estar representada na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2011. O
certame, que constitui uma referência internacional, realiza-se de 23 a 27 de
Fevereiro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. Em
exposição vão estar diversos produtos regionais, desde o vinho, os pastéis de
feijão, a chouriça e o queijo da serra. A actuação de um rancho regional e as
bordadeiras de Tibaldinho a bordarem ao vivo são algumas das atracções do
stand mangualdense.
Desde a gastronomia aos monumentos, passando pela história, o artesanato, as
festas, as feiras e as romarias, o stand mangualdense apresenta dez razões para
visitar o concelho: 1- Mangualde, terra antiquíssima; 2- rica gastronomia; 3artesanato variado; 4- termas sulfurosas de Alcafache; 5- vinho do Dão; 6- não
faltam as feiras, festas e romarias; 7- Mangualde um tesouro natural; 8- belos
monumentos históricos; 9- barragem de Fagilde; 10- visitar Mangualde através de
percursos.
Cidade desde 1986, Mangualde desempenhou, desde sempre, um papel
fundamental no desenvolvimento da região devido à sua estratégica posição
geográfica. Com um clima ameno e com esplendorosas paisagens, Mangualde
apresenta-se como uma terra de cores e sabores.
Com uma gastronomia variada e uma doçaria regional rica não podia faltar o
afamado Vinho Dão. Em Setembro, Mangualde acolhe um certame que constitui
uma importante manifestação popular: a Festa da Senhora do Castelo. Em
Novembro é possível visitar a Feira dos Santos - um certame com três séculos de
existência, que eleva Mangualde a um marco de nível nacional. O artesanato, rico
e variado, destaca-se pelos típicos bordados de Tibaldinho e as peças de Olaria. A
estância termal, os diversos monumentos, a barragem de Fagilde e os percursos
organizados pelos recantos mais escondidos do concelho convidam a conhecer
Mangualde.
É de referir que a BTL conta já com 22 edições e constitui o principal certame
turístico a nível nacional. Um espaço de eleição para os profissionais ligados à
área turística, funcionado como o grande barómetro do mercado. Em 2010
passaram pela feira cerca de 70.000 visitantes e participaram cerca de 980
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expositores. Os bilhetes podem ser adquiridos na FIL e variam entre os 2,5 € e os
10 €.
A feira pode ser visitada no seguinte horário:
Profissionais
Dia 23 (Quarta-Feira) – das 10h00 às 20h00
Dia 24 (Quinta-Feira) – das 10h00 às 20h00
Dia 25 (Sexta-Feira) – das 10h00 às 23h00
Dia 26 (Sábado) – das 12h00 às 23h00
Dia 27 (Domingo)) – das 12h00 às 20h00
Público
Dia 25 (Sexta-Feira) – das 18h00 às 23h00
Dia 26 (Sábado) – das 12h00 às 23h00
Dia 27 (Domingo)) – das 12h00 às 20h00
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Mangualde - 4ª Concentração do Circuito Municipal de Escolas de
Natação – Mangualde soma 87 pontos
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Prova decorreu no passado dia 13 de Fevereiro, Domingo, na Piscina Olímpica do
Forlife em Viseu. A iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Mangualde em
colaboração o Forlife, insere-se no âmbito das Actividades Desportivas da Câmara
Municipal.
A Piscina Olímpica do Forlife em Viseu acolheu, no passado Domingo, 13 de
Fevereiro, mais uma concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação.
Vinte escolas representadas por 200 nadadores participaram na 4ª Concentração
da época 2010/2011. O evento foi uma organização conjunta da Câmara Municipal
de Mangualde e do Forlife.
Durante a iniciativa foram alcançados vinte recordes de Escalão e dois de Circuito.
A boa prestação da Escola de Natação de Mangualde permitiu à equipa somar
mais 87 pontos.
É de lembrar que a próxima concentração do Circuito Municipal de Escolas de
Natação decorrerá no dia 12 de Março, em São João da Pesqueira, entre as
14h00 e as 19h00. A iniciativa resulta de uma organização conjunta da Câmara
Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. As
provas do Circuito Municipal de Natação inserem-se no âmbito das Actividades
Desportivas da Câmara Municipal de Mangualde.
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Sessão de Informação/ Sensibilização dedicada à importância do
voluntariado.
Iniciativas realizadas com o objectivo de alertar e consciencializar para
problemáticas actuais. Café Restaurante Moderno e Escola Secundária
Felismina Alcântara acolheram os eventos.
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A Câmara Municipal de Mangualde promoveu duas iniciativas com o objectivo de
alertar e consciencializar para problemáticas actuais. Assim, no Café Restaurante
Moderno, realizou-se a Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações” e na Escola
Secundária Felismina Alcântara, decorreu uma sessão de informação/
sensibilização dedicada à importância do voluntariado.
Com elevada participação, a Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações”
desenvolveu-se em torno da evolução no quotidiano e na mentalidade geracional
das Mulheres, ao longo de diferentes épocas e gerações, e contou com a
presença da Secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais.
Na abertura do evento estiveram presentes Joaquim Patrício, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social
da Câmara Municipal de Mangualde e Rosabela Afonso, Presidente da ACCIG. O
encerramento ficou a cargo de Elza Pais.
Cristina Lopes, Conselheira para a Igualdade de Género de Mangualde, e Mª
Helena Corrêa, Vice-Presidente da Associação de Mulheres Socialistas foram as
oradoras convidadas do evento que consistiu num momento comparativo entre
realidades, na busca de um fio condutor.
A Tertúlia, moderada por Eugénia Passada da ACCIG, integra-se no projecto
"Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar", que pretende «dotar as
mulheres de capacidades para o exercício de uma cidadania plena, combatendo a
persistente discriminação em função do sexo de que são vítimas, capacitando-as
para a assunção de direitos fundamentais consagrados na Constituição da
República Portuguesa».
O debate no restaurante mangualdense, resultou da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde e a ACCIG.
Sessão de informação/ sensibilização sobre Voluntariado
Com vista a assinalar o Ano Europeu do Voluntariado, o Banco Local de
Voluntariado de Mangualde, realizou uma sessão de informação/ sensibilização. A
iniciativa tinha como objectivo sensibilizar os jovens para a importância do
voluntariado e dar-lhes a conhecer a organização do voluntariado em Mangualde.
Margarida Chaves, Técnica de Acção Social, dinamizou esta sessão dirigida os
alunos da turma do 12º ano do Curso Tecnológico de Acção Social, e procurou
sensibilizar esta população para a importância da sua participação cívica. A
iniciativa deu, ainda, a conhecer o funcionamento do Banco Local de Voluntariado
de Mangualde.

Mangualde - Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações” – Municipio e ACCIG promovem cidadania activa

25-02-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

25-02-2011

Título: Mangualde - «12ª Ronda Terras d’azurara» - Próximo TT realiza-se a 19 de Fevereiro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde - «12ª Ronda Terras d’azurara» - Próximo TT realiza-se a
19 de Fevereiro

ID: 3532634

Dia 19 de Fevereiro, próximo sábado, pelas 9h00
«Recordar ou descobrir trilhos que proporcionarão paisagens de beleza ímpar»
são os principais motivos para «embarcar nesta aventura». A iniciativa é
organizada pelo Dá Gás - Clube de Mangualde e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde.
Dia 19 de Fevereiro, próximo sábado, foi o dia escolhido para o passeio turístico
anual de todoo- terreno denominado «12ª RONDA TERRAS D’AZURARA». Os
amantes desta modalidade terão a possibilidade de recordar ou descobrir trilhos e
apreciar paisagens de rara beleza. O encontro está marcado para as 9h00, no
Largo Dr. Couto. O passeio é uma organização do Dá Gás – Clube de Mangualde
e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
A 12ª edição desta iniciativa pretende ser uma prova de convívio e habilidade para
os amantes do todo-o-terreno. Cerca de trinta jipes vão percorrer alguns dos
caminhos das terras de Azurara e visitar algumas das aldeias do Concelho de
Mangualde. O percurso, acessível a qualquer viatura 4x4, apresenta um grau de
dificuldade reduzido.
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População decidiu homenagear a autarquia mangualdense
Ontem (Domingo), dia 13 de Fevereiro, foi prestada uma homenagem ao
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e ao seu
executivo pela população dos Canedos. A homenagem, efectuada em jeito de
convívio, prendeu-se com a conclusão dos trabalhos de reabilitação da estrada
Canedo/Roda, levados a cabo pela autarquia mangualdense. Nesta homenagem
esteve igualmente presente o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde,
Bernardino Azevedo. A rectificação deste traçado veio melhorar as condições de
drenagem e de circulação.
A reabilitação da estrada 1445 e a ligação à Estrada da Roda representou um
investimento da Câmara Municipal de Mangualde de cerca de 442 mil euros. Os
trabalhos visaram a rectificação do traçado e reforço do pavimento, melhorando as
condições de drenagem e equipamentos de segurança.
As aldeias de Canedo do Mato e Canedo do Chão ficaram assim providas de uma
malha rodoviária – dentro das povoações e na ligação com a aldeia de Roda –
completamente renovada, que vem melhorar a qualidade de vida dos habitantes
destas populações.
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Decorreu esta quarta-feira, dia 9 de Fevereiro, das 10h00 às 13h30, em Santo
André
Realizou-se esta quarta-feira, dia 9 de Fevereiro, entre as 10h00 e as 13h30, o
Circuito Carlos Ferreira - Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar, em Santo
André (Mangualde). Estiveram presentes cerca de 1700 alunos oriundos das
escolas dos 14 Concelhos pertencentes à Direcção Regional de Educação do
Centro, acompanhados dos respectivos professores de Educação Física. A prova
decorreu segundo o estipulado e de acordo com os diferentes escalões / género,
aos quais corresponderam as respectivas distâncias regulamentares.
A organização deste encontro ficou a cargo da equipa de Apoio às Escolas de
Mangualde, que contou com o apoio da Autarquia de Mangualde, do Centro
Recreativo e Cultural de Santo André, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde,
da GNR de Mangualde e do Centro de Saúde de Mangualde.
O Corta-Mato teve como objectivo apurar os alunos que irão participar na final do
Campeonato Nacional de Corta-Mato do Desporto Escolar que se irá realizar em
Vila Nova da Barquinha (Santarém) nos dias 11 e 12 de Março.
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Mangualde – Meia centena de pessoas percorreram os «Trilhos de
Ludares»

Promover o desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais
objectivos dos Percursos Pedestres
Realizou-se, no passado Domingo, dia 6 de Fevereiro, em Quintela de Azurara, o
primeiro percurso pedestre de 2011. A iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde, insere-se no âmbito das Actividades Desportivas da
Câmara Municipal.
No passado Domingo, 6 de Fevereiro, cerca de 50 pessoas participaram no
primeiro Percurso Pedestre de 2011 designado «Trilhos de Ludares». A iniciativa
decorreu em Quintela de Azurara e realizou-se no âmbito do projecto «Conhecer
Mangualde» promovido pela Câmara Municipal de Mangualde. Os participantes,
oriundos do Concelho de Mangualde, Coimbra, Oliveira de Azeméis e Viseu,
percorreram durante duas horas a primeira parte do trilho, estando a segunda
parte agendada para o dia 5 de Junho.
É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara
Municipal de Mangualde, vão realizar-se vários Percursos Pedestres. Assim, já no
próximo dia 6 de Março, em Guimarães Tavares tem lugar o passeio pelos
«Trilhos de Gil Vicente». Os participantes deverão reunir-se na Capela de Nossa
Sr.ª do Pranto, onde terá início o percurso. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes»
vai ser possível no dia 3 de Abril, em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início na
Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes. Já no dia 1 de Maio, será possível trilhar os
«Caminhos do Bom Sucesso», em Chãs Tavares. O Monumento de Nossa Sr.ª de
Fátima foi o local escolhido para ponto de encontro. A 22 de Maio realiza-se um
Percurso Pedestre em Darei - Fagilde.
Relembramos que todos os Percursos Pedestres se realizam ao Domingo entre as
9h00 e as 12h00 e que as inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas
Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232 619 820
desporto@cmmangualde.pt .
PERCURSOS PEDESTRES
«Conhecer Mangualde»
Programação
«Trilhos de Ludares»
6 de Fevereiro e 5 de Junho, em Quintela de Azurara
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Início do percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança
«Trilhos de Gil Vicente»
6 de Março, em Guimarães de Tavares
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª do Pranto
«Rota da Sr.ª dos Verdes»
3 de Abril, em Abrunhosa-a-Velha
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes
«Caminhos do Bom Sucesso»
1 de Maio, em Chãs Tavares
Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima
22 de Maio
Em Darei - Fagilde
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Mangualde - «Três Mulheres, três gerações» - Tertúlia realiza-se no
próximo dia 11

Esta sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, no Café Restaurante Moderno, pelas
21h00. Elza
Pais, Secretária de Estado da Igualdade, encerrará o evento.
Evolução no quotidiano e na mentalidade geracional das mulheres do Concelho de
Mangualde é o principal objectivo da Tertúlia. Iniciativa resulta da parceria entre a
Câmara Municipal de Mangualde e a Associação Cultura, Conhecimento,
Igualdade de Género (ACCIG). Entrada livre.
O Café Restaurante Moderno recebe na próxima sexta-feira, dia 11 de Fevereiro,
a Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações”. De entrada livre, o debate no
restaurante mangualdense, resulta da parceria entre a Câmara Municipal de
Mangualde e a ACCIG. A abertura do evento conta com a presença de João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal, Maria José Coelho, Vereadora da
Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e de Rosabela Afonso,
Presidente da ACCIG. Elza Pais, Secretária de Estado da Igualdade, encerrará o
evento.
Baseado numa amostra actual da evolução no quotidiano e na mentalidade
geracional das mulheres do Concelho de Mangualde, o evento consistirá num
momento comparativo entre realidades, na busca de um fio condutor. Cristina
Lopes, Conselheira para a Igualdade de Género de Mangualde, Mª Helena
Corrêa, Vice-Presidente da Associação de Mulheres Socialistas são as oradoras
convidadas. A Tertúlia, moderada por Rosabela Afonso e Eugénia
Passada da ACCIG, integra-se no projecto "Mulheres na Sociedade: Empoderar
para Participar", que pretende dotar as mulheres de capacidades para o exercício
de uma cidadania plena, combatendo a persistente discriminação em função do
sexo de que são vítimas, capacitando-as para a assunção de direitos
fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa.
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Os trabalhos de requalificação da Avenida da Senhora do Castelo já arrancaram.
Lembramos que esta Avenida foi construída já nos finais da década de 80,
sofrendo apenas algumas intervenções, resultado do uso da mesma para a
realização da Feira do Santos. A intervenção representa um investimento da
Câmara Municipal de Mangualde de 1,4 milhões de euros ediz respeito a
terraplenagem, drenagem, equipamento de sinalização e segurança, entre outros.
O traçado em questão tem uma extensão total de 1.355,978m, iniciando-se na
Rotunda junto às escadinhas da Senhora do Castelo, e terminando na Rua.
Primeiro de Maio próximo ao Mercado Municipal de Mangualde. Para o Presidente
da Câmara de Mangualde, João Azevedo, esta «é uma obra de referência deste
mandato e desta equipa. Trata-se de uma intervenção há muito esperada e
desejada por todos os mangualdenses e a nossa equipa conseguiu agilizar todo o
processo, de forma a concretizar estes trabalhos que hoje arrancam». Finalizou
referindo que «está assim resolvido mais um problema do concelho, um problema
de muitos anos e de uma zona emblemática da região, e é com muita satisfação
que vejo os trabalhos a arrancarem».
BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA PARA VELOCIDADE DE 50 KM/H
Todo o projecto compreende a requalificação e beneficiação da Avenida, para
uma velocidade base de 50km/h, a criação de lugares de estacionamento, boa
acessibilidade pedonal, uma ciclovia e um espaço a tratar paisagisticamente. A
Avenida, agora a requalificar, apresenta uma orografia difícil e motivadora de
problemas de segurança rodoviária que serão mitigados através da intervenção
agora em marcha. Foi tido em conta o uso da Avenida como passeio público,
procurando articulá-la com o futuro Parque da Cidade, situado junto ao morro da
Sra. do Castelo. Será privilegiado o uso de bicicletas através da criação de uma
ciclovia com ponto de descanso junto ao estacionamento na zona da Feira. A
solução base teve como objectivo garantir uma plataforma com via dupla e
separador central, passeios e ciclovia do lado.
TRÂNSITO CONDICIONADO
Durante a execução dos trabalhos, o trânsito rodoviário na Avenida da Senhora do
Castelo estará condicionado. Os trabalhos na via serão executados sempre de
forma a evitar ao máximo eventuais transtornos.
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O Café Restaurante Moderno recebe na próxima sexta-feira, dia 11 de Fevereiro,
a Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações”. De entrada livre, o debate no
restaurante mangualdense, resulta da parceria entre a Câmara Municipal de
Mangualde e a ACCIG. A abertura do evento conta com a presença de João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal, Maria José Coelho, Vereadora da
Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e de Rosabela Afonso,
Presidente da ACCIG. Elza Pais, Secretária de Estado da Igualdade, encerrará o
evento.
Baseado numa amostra actual da evolução no quotidiano e na mentalidade
geracional das mulheres do Concelho de Mangualde, o evento consistirá num
momento comparativo entre realidades, na busca de um fio condutor. Cristina
Lopes, Conselheira para a Igualdade de Género de Mangualde, Mª Helena
Corrêa, Vice-Presidente da Associação de Mulheres Socialistas são as oradoras
convidadas. A Tertúlia, moderada por Rosabela Afonso e Eugénia Passada da
ACCIG, integra-se no projecto "Mulheres na Sociedade: Empoderar para
Participar", que pretende dotar as mulheres de capacidades para o exercício
de uma cidadania plena, combatendo a persistente discriminação em função do
sexo de que são vítimas,
capacitando-as para a assunção de direitos fundamentais consagrados na
Constituição da República Portuguesa.
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Mangualde - Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta

Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a cerimónia de
assinatura do protocolo que visa regular a instalação de um Centro Local de
Aprendizagem em Mangualde. João Azevedo (Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde) e o Professor Doutor Carlos Reis (Reitor da Universidade Aberta)
estiveram presentes para assinatura do documento elaborado entre a Câmara
Municipal de Mangualde e a Universidade Aberta. O Centro Local de
Aprendizagem têm como principal objectivo acolher os estudantes e os formandos
da Universidade Aberta do seu âmbito geográfico e colaborar na oferta de
programas especiais de formação através de acordos com instituições locais.
Eficácia, eficiência e imunidade deverão ser os princípios regedores destes
centros.
O edil mangualdense, João Azevedo, afirmou que «Mangualde tem um importante
historial na aprendizagem e este processo vem assim dar continuidade a essa
história. Este é um passo fundamental para o desenvolvimento de Mangualde».
Sublinhou que «neste quadro difícil – mas que deve ser simultaneamente de
motivação e confiança –, com este protocolo, estamos a introduzir novos
elementos de aprendizagem para que os mangualdenses possam ter a
oportunidade de melhorar a sua qualificação.
Esse é o objectivo deste acordo assinado hoje entre a Câmara Municipal de
Mangualde e a Universidade Aberta». Para o autarca, «este protocolo vai dar
frutos para os mangualdenses e para o tecido empresarial, porque um autarca
atento aposta sempre na educação e no sector económico. Esta é a grande
diferença entre os concelhos que querem encontrar soluções para os cidadãos e
os que não querem».
Assim, com a implementação deste protocolo passa a ser da responsabilidade de
Câmara Municipal de Mangualde dotar o Centro Local de Aprendizagem com um
centro de documentação/biblioteca, uma sala de exames, uma sala de tecnologias
de informação e comunicação e uma sala de eventos. É de salientar que, são
ainda da competência da Câmara Municipal a manutenção e segurança destes
espaços. Por outro lado, assegurar a criação e gestão do Centro são
competências atribuídas à Universidade Aberta.
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9 de Fevereiro
No âmbito do Programa Nacional do Desporto Escolar realiza-se no próximo dia 9
de Fevereiro de 2011 pelas 10 Horas em Santo André - Mangualde, o Corta-Mato
Distrital de Viseu.
A iniciativa foi organizada pela Equipa de Apoio às Escolas de Mangualde e conta
com o apoio da Câmara Municipal, dos Bombeiros Voluntários e do Centro
Cultural e Recreativo de Santo André.
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C.S.
Foi aprovado em reunião de Câmara o projecto que prevê a requalificação do
Bairro Municipal da Gândara em Mangualde. A obra deverá ter início nas próximas
semanas representando «mais uma grande obra em termos estruturais».
As obras de consolidação da recuperação da habitação municipal no Bairro da
Gândara vão começar em breve. A garantia foi dada pelo edil mangualdense,
João Azevedo, após ter sido aprovado o projecto na última reunião de Câmara.
«É uma obra importante que vai dar qualidade e motivação às pessoas que lá
vivem e dignidade à cidade e ao concelho. Estamos preocupados com essa área
por isso estou muito satisfeito que possamos mais uma vez anunciar uma obra
importante para o concelho como outras que estão a decorrer e outras que vão
avançar nos próximos tempos», referiu o autarca.
Ao todo vão ser requalificadas cerca de duas dezenas de casas localizadas no
Bairro Municipal da Gândara. «Representam casas da Câmara Municipal de
Mangualde e que forma sujeitas a uma candidatura através do Estado, foi
aprovado e agora está a avançar rapidamente para consolidarmos isso em obra»,
continuou João Azevedo acrescentando que espera nos próximos meses «retribuir
a dignidade que as pessoas merecem relativamente às suas casas».
A intervenção ronda os 600mil euros.
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Mangualde vai ter centro local de aprendizagem
Dia 7 de Fevereiro, segunda-feira, 11h30, Salão Nobre da Câmara Municipal de
Mangualde. Câmara Municipal de Mangualde e Universidade Aberta assinam
protocolo.
No próximo dia 7 de Fevereiro, segunda-feira, pelas 11h30, realiza-se no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a assinatura do protocolo que visa
regular a instalação de um Centro Local de Aprendizagem em Mangualde. João
Azevedo (Presidente da Câmara Municipal de Mangualde) e Domingos Caeiro
(Vice-Reitor da Universidade Aberta) vão estar presentes na assinatura do
documento elaborado entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Universidade
Aberta.
O Centro Local de Aprendizagem têm como principal objectivo acolher os
estudantes e os formandos da Universidade Aberta do seu âmbito geográfico e
colaborar na oferta de programas especiais de formação através de acordos com
instituições locais. Eficácia, eficiência e imunidade deverão ser os princípios
regedores destes centros.
Assim, com a implementação deste protocolo passa a ser da responsabilidade de
Câmara Municipal de Mangualde dotar o Centro Local de Aprendizagem com um
centro de documentação/biblioteca, uma sala de exames, uma sala de tecnologias
de informação e comunicação e uma sala de eventos. É de salientar que, são
ainda da competência da Câmara Municipal a manutenção e segurança destes
espaços. Por outro lado, assegurar a criação e gestão do Centro são
competências atribuídas à Universidade Aberta.

ID: 3532726

DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TERMINAM CURSO
A Câmara Municipal de Mangualde participou, através de um protocolo
estabelecido com o INAP – Instituto Nacional Administração, E.P., num Curso para
Altos Dirigentes da Administração Pública (CADAP). Este curso terminou o mês
passado e nele participaram vários dirigentes da administração pública de várias
localidades do distrito de Viseu.
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Trabalho do fotógrafo António Mariano patente no átrio da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves até 5 de Fevereiro. Entrada livre.
Em Mangualde, continua em mostra a exposição fotográfica «Limpar Portugal»
que retrata a actividade desenvolvida, no âmbito desta campanha, em Mangualde
e em Viseu durante o ano transacto. Esta organização da Câmara Municipal de
Mangualde serve-se de um conjunto de fotografias, da autoria de António Mariano,
pertencentes à «Casa Moldura» e «Fotoviseense». A exposição arrancou no
passado dia 24 de Janeiro na Biblioteca Municipal de Mangualde Dr. Alexandre
Alves e permanecerá até ao dia 5 de Fevereiro, próximo sábado. A entrada é livre.
As fotografias em mostra descrevem os trabalhos desenvolvidos em vários locais
do distrito e do país no seguimento do projecto «Limpar Portugal», que foi um
movimento cívico altruísta que teve como objectivo promover a educação
ambiental por intermédio da iniciativa de limpar a floresta portuguesa no dia 20 de
Março de 2010.
A exposição pode ser visitada no seguinte horário: Segunda-feira – 14h00 às
18h00; Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00; Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00
às 18h00
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Mangualde com um dos parques escolares mais modernos – ESFA
requalificada

ID: 3532735

4ª Fase do Programa de Modernização das Escolas, destinado ao Ensino
Secundário, foi lançada no passado sábado. Investimento aproximado de 15
milhões de euros.
A Parque Escolar lançou no passado Sábado, dia 29 de Janeiro, a 4ª fase do
Programa de Modernização das Escolas destinado ao Ensino Secundário que
integrará mais de 90 escolas em todo o país, abrangendo cerca de 93.000 alunos.
A ESFA- Escola Secundária Felismina Alcântara de Mangualde é uma das escolas
que entrará nesta 4ª fase. O investimento de aproximadamente 15 milhões de
euros resultará na requalificação e modernização por completo de toda a antiga
escola secundária e por conseguinte fará do Agrupamento de Escolas de
Mangualde um dos parques escolares mais moderno e bem equipado do país.
O investimento previsto para esta fase aponta para 1.350 milhões de euros
correspondendo a uma intervenção média por escola de 15 milhões de euros. O
investimento em cada escola será decomposto em: 8% para estudos, projectos e
fiscalização; 7% para equipamento e mobiliário; 85% para empreitada.
Para o edil mangualdense, João Azevedo, esta é sem dúvida «uma boa notícia
para todos os mangualdenses, que vêem assim melhorado e requalificado o
parque escolar da região, porque esta era uma das necessidades mais prementes
do nosso concelho». Sublinha ainda que «a educação é e deve continuar a ser
uma aposta clara do poder central, que deve ser acompanhada com toda a
proximidade pelo poder local, potenciando assim um futuro melhor para os mais
jovens. Eles são o futuro de amanhã.»
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Inauguração na próxima terça-feira, dia 1, pelas 16h00, em Mangualde, na
Biblioteca Municipal
Artista Mangualdense – autora dos quadros presentes na decoração do
bar das Piscinas de Mangualde – expõe de 1 a 28 de Fevereiro, no Salão de
Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
Entrada livre.
De 1 a 28 de Fevereiro, o Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, recebe a Exposição de Pintura de Maria Lagarto.
A artista mangualdense expõe assim na sua cidade natal, numa iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da Mazur. A
inauguração está agendada para a próxima terça-feira, dia 1 de Fevereiro, pelas
16h00.
Após uma breve passagem pelo curso de Arte e Património, na Universidade
Católica Portuguesa, Maria Lagarto licenciou-se em Conservação e Restauro, na
vertente de Pintura, na mesma universidade. O início da sua vida profissional ficou
marcada pela passagem por uma empresa em Canas de Senhorim, mas
rapidamente dedicou-se à sua actividade a nível particular. Ao longo da sua
carreira, envolveu-se em vários trabalhos na área da conservação e restauro e na
área da pintura, dos quais podemos destacar os quadros presentes na decoração
do bar das Piscinas de Mangualde. Natural de Mangualde, participou, ainda, em
exposições de quadros e realizou diversas visitas culturais.
A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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«Mangualde dos Pequenitos» - Visitas à História e Cultura de
Mangualde
Nos meses de Janeiro a Maio, os alunos do 1º ciclo do Concelho de Mangualde
vão ter a oportunidade de conhecer o Património Concelhio. Uma iniciativa
promovida pelo Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Mangualde.
Entre os meses de Janeiro e Maio, o Gabinete de Educação da Câmara Municipal
de Mangualde promove dez visitas a alguns dos mais emblemáticos monumentos
do concelho. A iniciativa insere-se no âmbito do projecto «Mangualde dos
Pequenitos» e tem como destinatários os cerca de 864 alunos do 1º CEB (45
desses alunos são do 5º ano – 2º CEB) do concelho. Ao participarem nesta
iniciativa os alunos vão ter a oportunidade de conhecer mais de perto a história e a
cultura de Mangualde. Anta da Cunha Baixa, Mosteiro de Santa Maria de Maceira
Dão, Citânia da Raposeira, Castro do Bom Sucesso e Casa de Quintela são os
locais a visitar.
Assim, no final do mês de Janeiro, os 56 alunos da E.B.1 de Gandufe e Fagilde
vão ter a oportunidade de conhecer a Anta da Cunha Baixa. É de referir que, a
primeira visita a este local, realizou-se, no passado dia 12 de Janeiro, com a
colaboração do Arqueólogo António Tavares. Nesta visita participaram 72 alunos
das E.B.1 de Tibaldinho, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe do Mato e Moimenta de
Maceira Dão.
As visitas ao Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão realizam-se no mês de
Fevereiro e têm como destinatários 66 alunos da E.B.1 da Mesquitela e da Cunha
Baixa, numa primeira fase, e 80 alunos da E.B.1 de Santiago de Cassurrães e de
Abrunhosa-a-Velha, numa segunda fase.
No mês de Março, é a vez dos alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e
de Chãs de Tavares conhecerem a Citânia da Raposeira. Divididos em dois
grupos, na primeira visita participam 34 alunos da E.B.1 de Chãs de Tavares e
cerca de 61 alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde. A segunda visita a este
monumento conta com a participação de mais 91 alunos da E.B.1 Nº 2 de
Mangualde.
26 alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e os 84 alunos da E.B.1 Nº 1
de Mangualde (Carvalhas) vão visitar o Castro do Bom Sucesso, no início do mês
de Abril. No final do mês, este momento emblemático do concelho vai ser visitado
por mais 59 alunos da E.B.1 Nº 1 de Mangualde.
A iniciativa termina na Casa de Quintela, no mês de Maio. Durante as visitas deste
mês, é a vez de cerca de 235 alunos da Escola Gomes Eanes de Azurara
conhecerem mais do património do concelho. A primeira visita decorre no início do
mês e contempla cerca de 129 alunos, dos quais 45 pertencem ao 2º Ciclo. Os
restantes 106 alunos vão participar na visita que se realiza no final do mês.
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Reunião entre a Câmara Municipal de Mangualde, EDP, CESPA e Juntas de
Freguesia do Concelho decorreu anteontem, dia 26 de Janeiro. A Autarquia definiu
estratégia com Juntas de Freguesia, EDP e CESPA para maior eficiência em
gastos com energia eléctrica e recolha de lixos.
A autarquia mangualdense reuniu-se na Câmara Municipal, com as juntas de
freguesias do concelho com o objectivo de definir medidas de redução de gastos
com iluminação pública e de avaliar a necessidade de reajustar o circuito de
recolha de resíduos sólidos urbanos em algumas localidades. No que diz respeito
à iluminação pública, as medidas adoptadas visam «uma poupança significativa
em gastos em energia eléctrica que se pode traduzir em dezenas de milhares de
euros por ano». Para além de presidentes e representantes das diversas juntas
de freguesia, estiveram também presentes neste encontro representantes da EDP
e da CESPA.
As medidas propostas permitirão «um maior controlo dos gastos energéticos e
para isso serão efectuadas alterações nos equipamentos que controlam o
funcionamento da iluminação para que o município possa gerir o número de horas
de iluminação nocturna». Esta medida pretende assim «evitar desperdícios de
energia optimizando o uso da iluminação pública e confinando o seu
funcionamento apenas ao horário nocturno quando não há luminosidade natural».
Foi ainda debatida a possibilidade das juntas de freguesia estudarem a redução
de alguns pontos de luz, em zonas de menor frequência.
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, «a factura
com iluminação pública representa um gasto muito significativo nas despesas da
autarquia. Uma despesa que é dos contribuintes e por isso urge gerir estes gastos
de uma forma racional e como foram detectados desperdícios energéticos na rede
de iluminação pública queremos rapidamente optimizar a rede para uma redução
efectiva de gastos e também para uma maior eficiência da gestão energética da
rede.»
REAJUSTE DO CIRCUITO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Neste encontro foi ainda discutida a pretensão da CESPA, empresa que faz a
recolha do lixo no concelho de reajustar o circuito de recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos em algumas localidades. As alterações devem-se ao facto dos camiões
de recolha não passarem em algumas ruas demasiado estreitas e de agora estes
veículos, por razões de segurança, estarem proibidos de efectuar marcha atrás.
Face a esta situação a alteração dos circuitos, visaria sempre evitar impactos junto
da população e respondendo de forma prática às exigências da empresa.
800 911 911 – LÂMPADAS FUNDIDAS COM SUBSTITUIÇÃO EM 5 DIAS
A EDP aproveitou a oportunidade para dar a conhecer um número directo para o
qual o munícipe poderá ligar para informar da existência de lâmpadas fundidas na
via pública, sendo que a empresa garante que em 5 dias essa reparação será
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efectuada. O número é o 800 911 911 e está ao dispor do munícipe para uma
mais célere reparação das lâmpadas fundidas.
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Jovem Mangualdense expõe pela primeira vez
O Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe de 3 a 31 de
Março a Exposição de Pintura de R. Neves. A iniciativa é promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde e tem inauguração marcada para as 16h00. R. Neves terá a
oportunidade de expor o seu trabalho pela primeira vez.
Neste momento inédito para o jovem mangualdense, o artista demonstra claramente toda
a sua paixão pela pintura e apresenta um trabalho inovador, através de um conjunto de
quadros verdadeiramente originais.

ID: 3531010

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Mangualde vai ter balcão multiserviços
Data: 2011-02-24
O Posto de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de
Mangualde vai ser reconvertido em Balcão Multiserviços de 2ª
Geração.
Segundo nota da autarquia, o projecto de reconversão do posto de
atendimento foi aprovado na sequência de uma visita de
representantes da Agência para a Modernização Administrativa.

ID: 3527794

Através do novo balcão multiserviços a CM de Mangualde prevê disponibilizar um
conjunto de 72 serviços de 11 entidades, um aumento face ao actual posto de
atendimento, que disponibiliza 25 serviços de cinco organismos.
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“INVESTIMENTO PRIVADO DE 1 MILHÃO DE EUROS PARA O SECTOR
TURISTICO EM MANGUALDE”
COMUNICADO
“INVESTIMENTO PRIVADO DE 1 MILHÃO DE EUROS PARA O SECTOR TURISTICO
EM MANGUALDE”
A Concelhia do Partido Socialista de Mangualde, vem congratular-se por mais um
investimento privado a ser alocado no concelho de Mangualde. Na conjuntura negativa
actual em que o investimento privado é escasso, este facto atesta a dinâmica e a
determinação deste executivo em captar capitais privados que promovam a criação de
riqueza e emprego para Mangualde.
Em pouco mais de um ano, o executivo PS tem tido a coragem e a determinação de criar
condições e infra-estruturas para que o nosso concelho seja atractivo para as empresas
que se queriam localizar em Mangualde.
SURGE AGORA MAIS UM INVESTIMENTO PRIVADO DE 1 MILHÃO DE EUROS QUE
CRIARÁ A PRIMEIRA PRAIA ARTIFICAL DO PAÍS E QUE SE TRADUZ NA CRIAÇÃO
DE MAIS RIQUEZA E MAIS EMPREGO PARA O MANGUALDENSES.
O CONCEITO INOVADOR E A PROJECÇÃO MEDIÁTICA QUE ESTE INVESTIMENTO
GEROU INCOMODOU O PSD DE MANGUALDE.
Um PSD, uma vereação que faz oposição ao investimento privado e desenvolvimento de
Mangualde é uma má oposição. Uma oposição movida por influência de agentes que
não são de Mangualde e não gostam de Mangualde é uma oposição subserviente a
interesses para lá dos limites do nosso concelho e acima de tudo traiçoeira.

ID: 3526251

A posição dos vereadores do PSD em relação a esta matéria foi bem clara: Abstiveramse em reunião de câmara onde colocaram todas as questões e às quais obtiveram
resposta. Vir agora assinar um comunicado PSD contra o investimento revela uma
incoerência e um desnorte que os caracteriza desde que tomaram posse.
O PSD que peça explicações aos seus vereadores que NÃO VOTARAM CONTRA este
acordo, ou então, que peçam explicações ao PRESIDENTE DA REGIÃO DE TURISMO
DO CENTRO, destacado elemento do PSD de Coimbra que de uma forma séria e
responsável teceu rasgados elogios ao investimento que se fará em Mangualde.
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O executivo do Partido Socialista tem demonstrado arte e engenho na gestão autárquica
ao longo de pouco mais de um ano de mandato. Fixaram-se mais empresas em
Mangualde neste ultimo ano do que nos últimos vinte e tudo isto numa conjuntura
mundial altamente depressiva.
A relação custo benefício estará certamente acautelada. Estamos a ter um retorno já
efectivo do pouco investimento público que será feito. MANGUALDE É FALADO EM
TODO O PAÍS PELA POSITIVA, PELO INVESTIMENTO PRIVADO.
Mangualde terá, com investimento privado um espaço requalificado. Uma zona negra
criada pelo executivo PSD e que trará no futuro próximo melhor qualidade de vida aos
mangualdenses e aos milhares de visitantes.
Mangualde gerará mais riqueza, produzirá mais emprego e por usufruto dos milhares de
visitantes criará mais economia local.
Por muito que custe ao PSD e aos seus vereadores, Mangualde continuará cada vez mais
a ser o orgulho dos mangualdenses e uma miragem do legado que estes senhores nos
deixaram.

A Concelhia do PS Mangualde

ID: 3526251

Marco Almeida
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Município de Mangualde
Mangualde tornou-se nos últimos dias, alvo da comunicação social regional e nacional e
de ampla discussão nas redes sociais por um motivo: INVESTIMENTO PRIVADO NO
VALOR DE 1 MILHÃO DE EUROS NA CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO INOVADOR E ÚNICO
NO PAÍS E NA EUROPA, A CRIAÇÃO DE UMA PRAIA ARTIFICIAL.
Um privado optou pelo nosso concelho para investir! Para criar mais emprego! Para gerar
mais riqueza e para fazer mexer a economia local.
É disto que se trata! Investimento privado fruto da diplomacia autárquica local que capta
mais empresas e mais riqueza para Mangualde.
O acordo com a LIVE IT WELL e o Município foi lavrado e conseguido com horas de
negociações e engenharia diplomática de forma a servir o interesse público sem
condicionar e esvaziar o privado do interesse em investir em Mangualde. Foi apresentado
e discutido em reunião de Câmara tendo sido aprovado SEM QUALQUER VOTO
CONTRA!
Vamos a factos concretos e àquilo que o PSD e CDS preferem omitir nos seus
comunicados:
1.

A Câmara Municipal de Mangualde não considera custo mas sim investimento

qualquer intervenção que venha a fazer para proporcionar infra-estruturas básicas que
servirão para o funcionamento de todo o espaço. A despesa inicial e única rondará os
50.000 eurosdecorrentes da extensão que ligará a zona do projecto às redes eléctrica, de
saneamento e de água do concelho e criação de um palco no interior do recinto;
2.

A empresa compromete-se a entregar à autarquia 200 entradas diárias durante os 3

meses que representam uma quantia, de acordo com o preço dos bilhetes, que rondará
ID: 3527787

os63.000 euros anuais e caso se cumpra o contrato na íntegra um valor total de
378.000 euros;
3.

A empresa Live it Well compromete-se ainda ceder 5 stands à CMM que poderão

ser explorados pelo município, concessionados a outros privados com receitas que
reverterão para os cofres do município ou até mesmo sorteados e cedidos ao movimento
associativo de Mangualde;
4.

As benfeitorias realizadas no espaço e que se calculam no valor de 1 milhão de

euros(piscina; bares de apoio, restaurante; palco e esplanadas…) constituirão
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propriedade da CMM assim que tiverem construídos sem que a empresa possa reclamar
qualquer compensação/indemnização pelos mesmos;
5.

A empresa compromete-se ainda a garantir todas as condições de segurança e

higiene obrigadas na Lei em todas as infra-estruturas sob a sua responsabilidade
devendo toda a documentação ser entregue à CMM;
6.

A segurança interior e especializada é da responsabilidade da Empresa Live it

Well sendo a exterior inerente à normal segurança da via pública assegurada pelas forças
de segurança;
7.

As eventuais perdas de receita nas piscinas municipais é um cenário, uma hipótese

que pode não se concretizar e para a qual não há estudo comparativo que a sustente até
porque as taxas que se praticam para a utilização das piscinas municipais são bem mais
pequenas.Mas de forma a compensar eventual perda, a CMM de Mangualde é livre
de concessionar ou explorar todos os equipamentos fora dos três meses da
realização do evento nas mais diversas actividades que queira promover, num
espaço multifuncional e com condições ímpares que Mangualde, o movimento
associativo e privado nunca teve e que terá agora graças ao investimento da Live it
Well.
8.

O estudo económico prévio realizado pela Live it Well aponta para um retorno na

geração de riqueza para a economia local de aproximadamente 13 milhões de euros
durante a vigência do contrato;
9.

O retorno mediático dos eventos organizados durante este período capitalizará a

marca Mangualde na região e no país elevando o seu prestígio e dando a conhecer
Mangualde a todo o mundo.

ID: 3527787

A demagogia do PSD e CDS falou mais alto e o desenvolvimento de Mangualde relegado
para segundo plano porque simplesmente não querem e mesmo quando foram poder
nunca quiseram que este acontecesse.
Este executivo pauta-se pela transparência e pela defesa do interesse dos
mangualdenses que foi esquecido durante anos no passado recente. Prova desta
transparência está plasmada no acordo que na sua 12ª cláusula é bem claro quando
afirma que este contrato está dependente das respectivas aprovações e ratificações
nos órgãos da autarquia. Subentende-se reunião de câmara onde foi aprovada e
repetimos uma vez mais SEM VOTOS CONTRA DO PSD.
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Pelo desenvolvimento do concelho e pelos mangualdenses continuará a trabalhar este
executivo com o empenho, a coragem e a determinação de fazer de Mangualde um
concelho do qual nos possamos orgulhar cada vez mais.

Mangualde, 24 Fevereiro 2011
O Chefe de Gabinete
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Filipe Pais
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Live it Well lança LiveBeach em Portugal
A Live it Well Events, empresa nacional no sector da organização de eventos, acaba de
apresentar o seu mais recente projecto: o LiveBeach, que contempla a construcção de
uma praia artificial no interior do país, com inauguração prevista para Julho. Com o
projecto, Portugal torna-se o primeiro país europeu a avançar com este conceito.

Rui Braga, administrador da Live it Well Events, afirma: “as apostas estratégicas da Live it
Well passarão sempre por fazer o que nunca foi feito e trazer para Portugal conceitos
pioneiros e originais. O LiveBeach enquadra-se nesta visão, na medida em que irá
concretizar algo à partida impossível: criar uma praia onde não existe”.
Sendo Mangualde a cidade eleita para o desenvolvimento do projecto, o edil da mesma,
João Azevedo, adianta que “a Câmara Municipal de Mangualde fez o que lhe competia,
enquanto entidade pública, agilizando o processo para a vinda de investimento privado
para Mangualde”, por isso, “é com muito agrado e satisfação que recebemos este
investimento que, por se tratar de um sector turístico específico, irá sem dúvida potenciar
a marca de Mangualde, a criação de emprego e a captação de riqueza para toda a região”

ID: 3525917

“A escolha de Mangualde para receber este projecto prende-se, por um lado, às
características sócio-demográficas do distrito. É o mais populoso na região interior e com
um incremento populacional no Verão, devido ao regresso dos emigrantes. E, por outro
lado, à grande aceitação que a Câmara Municipal de Mangualde demonstrou aquando foi
apresentado o projecto LiveBeach”, explica Rui Braga.

O recinto do LiveBeach vai contar com uma área de 22 mil e
500 metros quadrados, onde serão construídos vários espaços para além da piscina de
água salgada, como a: uma praça de restauração com área coberta, um playground
infantil e a zona de tasquinhas que estarão a funcionar diariamente. Na zona do areal
serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas visitantes.
O LiveBeach é um conceito completamente diferenciado por aliar toda uma programação
musical e de lazer a uma componente de férias de Verão. No âmbito musical o LiveBeach
contará com o apoio do músico e produtor Luis Jardim que ficará responsável por
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dinamizar o evento com concertos de artistas de renome nacionais e internacionais,
festas nocturnas com DJ’s entre outras iniciativas. “Mais que um empreendimento
turístico, o LiveBeach é um grande evento que apresenta algo de novo todos os dias,
durante três meses”, remata o mentor do projecto.
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Parceria com empresa privada foi assinada por autarca socialista

PSD questiona praia artificial em Mangualde

ID: 3526059

O PSD de Mangualde exigiu hoje a abertura de um período de discussão pública sobre o
projecto da praia artificial que começará a funcionar no próximo Verão, no âmbito de uma
parceria da autarquia com uma empresa privada.

O projecto da autarquia socialista situada no distrito de Viseu prevê que, de 15 de Junho a
15 de Setembro, esteja a funcionar naquela cidade uma praia artificial com 6500
toneladas de areia e 945 mil litros de água salgada, tendo como fundo uma simulação da
linha do horizonte.
O contrato celebrado entre a autarquia de Mangualde e a organizadora de eventos
portuguesa Live it Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país, é válida
para os próximos seis anos.
O PSD exige que "seja inaugurado um período de discussão pública em torno do projeto e
do contrato precipitadamente assinado e anunciado pelo presidente da câmara" e feito
"um rigoroso estudo de viabilidade económica que apure as vantagens" para o concelho e
também as "eventuais perdas" que venha a causar à exploração das piscinas públicas.
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PSD exige discussão pública sobre praia artificial em Mangualde
Ontem
O PSD de Mangualde exigiu a abertura de um período de discussão pública sobre o
projecto da praia artificial que começará a funcionar no próximo Verão, no âmbito de uma
parceria da autarquia com uma empresa privada.
O projecto da autarquia socialista prevê que, de 15 de Junho a 15 de Setembro, esteja a
funcionar naquela cidade uma praia artificial com 6.500 toneladas de areia e 945 mil litros
de água salgada, tendo como fundo uma simulação da linha do horizonte.
O contrato celebrado entre a autarquia e a organizadora de eventos portuguesa Live it
Well, que patenteou este conceito de praia no interior do país, vale para os próximos seis
anos.
O PSD exige que "seja inaugurado um período de discussão pública em torno do projecto
e do contrato precipitadamente assinado e anunciado pelo presidente da câmara" e feito
"um rigoroso estudo de viabilidade económica que apure as vantagens" para o concelho e
também as "eventuais perdas" que venha a causar à exploração das piscinas públicas.
A comissão política e os vereadores eleitos pelo PSD referem, em comunicado, que a
parceria "compromete avultadas verbas pertencentes a todos os munícipes" e que "não
foi sufragada" por estes nas últimas eleições autárquicas.
"Não foi objecto de qualquer discussão pública, tendo sido celebrada entre o presidente
da câmara e a empresa privada, no silêncio dos gabinetes", lamentam.

ID: 3526015

O PSD refere que "as despesas de abastecimento contínuo de água, energia e com a
limpeza diária do recinto são integralmente assumidas pela câmara municipal ao longo de
todo o ano" e lamenta que isto aconteça "num período em que o país atravessa uma crise
extrema" e em que estão identificadas no concelho "graves carências sociais".
Contactado pela agência Lusa, o presidente da autarquia, João Azevedo (PS), lembrou
que na reunião do executivo do passado dia 14 os vereadores do PSD não votaram
contra este projecto, optando por se abster.
"O que me parece é que estão chateados com o desenvolvimento que estamos a
conseguir para o concelho", disse, considerando que este é um projecto "de impacto
nacional".
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Sublinhou que "é um investimento, um património, que um privado vai deixar no concelho"
e que a autarquia rentabilizará nos restantes nove meses do ano.
Admitiu que a autarquia terá de pagar despesas como energia e água, mas que essa
verba será insignificante comparativamente ao que poupará por passar a ter um espaço
durante nove meses para acolher variadas iniciativas, como feiras.
A praia artificial de Mangualde -- um investimento de um milhão de euros -- terá água
salgada, um areal, bares, concertos internacionais e até o homem que vende gelados e
as bolas de Berlim.
"Achamos que neste primeiro ano vamos ter um 'apport' importante por causa da
novidade e a nossa estratégia de crescimento para os próximos cinco anos assenta na
oferta de um cartaz musical de qualidade", revelou terça-feira o director-geral da Live it
Well, Rui Braga.

ID: 3526015

A próxima praia do género pode ser no Alentejo.
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Mangualde Recebe a Primeira Praia Artificial da Europa

LiveBeach, projecto totalmente pioneiro na Europa, conta
com um investimento 100% privado de mais de 1 milhão de euros.
A Live it Well Events, player nacional no sector da organização de eventos, acaba de
apresentar o seu mais recente projecto – LiveBeach - que tem como intuito construir uma
praia artificial no interior do País. Portugal será o primeiro País da Europa a avançar com
este conceito totalmente diferenciado e ímpar. A cidade de Mangualde será a anfitriã do
projecto LiveBeach e a inauguração está prevista para Julho 2011.
“As apostas estratégicas da Live it Well passarão sempre por fazer o que nunca foi feito e
trazer para Portugal conceitos pioneiros e originais. O LiveBeach enquadra-se nesta
visão, na medida em que irá concretizar algo à partida impossível: criar uma praia onde
não existe”, afirma Rui Braga, Administrador Live it Well Events.
Para o edil mangualdense, João Azevedo, “a Câmara Municipal de Mangualde fez o que
lhe competia, enquanto entidade pública, agilizando o processo para a vinda de
investimento privado para Mangualde”. Por isso, “é com muito agrado e satisfação que
recebemos este investimento que, por se tratar de um sector turístico específico, irá sem
dúvida potenciar a marca de Mangualde, a criação de emprego e a captação de riqueza
para toda a região”, sublinhou ainda o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

ID: 3526431

Segundo Rui Braga “a escolha de Mangualde para receber este projecto prende-se, por
um lado, às características sócio-demográficas do distrito. É o mais populoso na região
interior e com um incremento populacional no Verão, devido ao regresso dos emigrantes.
E, por outro lado, à grande aceitação que a Câmara Municipal de Mangualde demonstrou
quando foi apresentado o projecto LiveBeach”.
O recinto do LiveBeach conta com uma área de 22 mil e 500 m2 onde serão construídos
vários espaços, para além da piscina de água salgada, tais como: praça de restauração
com 725 m2 de área coberta, um playground infantil e a zona de tasquinhas que estarão a
funcionar diariamente até às 4H00 (Quintas, Sextas e Sábados até às 6H00). Na zona do
areal serão disponibilizados dois bares de apoio aos banhistas visitantes.
O LiveBeach é ainda um conceito completamente diferenciado por aliar toda uma
programação musical e de lazer a uma componente de férias de Verão. No âmbito
musical o LiveBeach contará com o apoio do músico e produtor Luis Jardim que ficará
responsável por dinamizar o evento com concertos de artistas de renome nacionais e
internacionais, festas nocturnas com DJ’s entre outras iniciativas. “Mais que um
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empreendimento turístico, o LiveBeach é um grande evento que apresenta algo de novo
todos os dias, durante três meses”, remata o mentor do projecto.

ID: 3526431

Sobre o LiveBeach:
O LiveBeach é o projecto mais recente da Live it Well que consiste em criar artificialmente
uma praia numa cidade do interior, onde não existe praia natural durante os meses de
Julho, Agosto e Setembro.
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Mangualde vai ter praia artificial
COMUNICADO
22 de Fevereiro de 2011
“Mangualde vai ter praia artificial”

Partido Social Democrata exige explicações sobre Parceria Público-Privada para a
construção de piscina de água salgada em Mangualde
O contrato de Parceria estabelecido entre a Câmara Municipal de Mangualde e uma
empresa privada promotora de eventos, tendo em vista a instalação de uma piscina de
água salgada no Concelho suscita as maiores dúvidas aos vereadores e Comissão
Política do Partido Social Democrata de Mangualde.

A cedência de uma área indefinida e não estabelecida contratualmente de muitos
milhares de metros quadrados, “de forma gratuita e livre de quaisquer ónus e/ou
encargos” deve ser apreciada com preocupação.

As responsabilidades imputadas aos munícipes mangualdenses por esta Parceira
Público-Privada e os avultados compromissos financeiros que estas representam para
todos os munícipes merecem, no mínimo, que o projecto seja objecto de uma alargada
discussão pública.

A apresentação da Parceria não foi acompanhada de qualquer estudo de viabilidade
ID: 3524660

financeira que permitam aferir a pertinência do investimento que todos os munícipes
serão chamados a fazer, pelos seus impostos, no empreendimento projectado entre a
Câmara e aquela empresa privada de gestão de eventos.

Contudo, foi assumida, pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, em reunião
de Câmara, uma despesa inicial a rondar um milhão de euros, para cumprir as obrigações
contratuais imputadas aos mangualdenses: despesa com segurança 24 horas por dia;
infraestruturas de som e iluminação, após a apresentação da empresa privada, de um
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caderno de encargos que “deverá merecer a aprovação” da Câmara Municipal;
construção de um palco, com o minímo de “22 metros de boca e 9 metros de
profundidade, apoiado por um backstage, com, pelo menos, três camarins e dois WC’s”;
estrutura eléctrica e rede de abastecimento de água, e a vedação de todo o recinto e,
ainda, ceder, adicionalmente, o espaço para o estacionamento de 40 viaturas para uma
zona VIP e para a empresa organizadora.

A estas responsabilidades acrescem parte significativa das despesas e do risco de
operação que a empresa privada teria de assumir para manter o recinto em
funcionamento. Assim, as despesas de abastecimento contínuo de água, energia, e com
a limpeza diária do recinto são integralmente assumidas pela Câmara Municipal, ao longo
de todo o ano.

A todas estas despesas, repartidas por todos os mangualdenses, devem ser
acrescentadas as perdas de receitas das piscinas públicas de Mangualde, em favor da
receita da empresa Parceira do senhor Presidente da Câmara, conforme estabelece a
cláusula sétima do contrato: “Todas as receitas provenientes do Evento reverterão única e
exclusivamente para a Primeira Contraente [empresa privada]”.

A Parceria Público-Privada dá ainda como adquirido todo o processo de licenciamento e
autorizações, sem custos para o promotor, não admitindo sequer a existência de qualquer
Parecer técnico desfavorável, contrariamente às regras de licenciamento impostas a

ID: 3524660

todos os mangualdenses no lançamento das suas actividades económicas.

O Partido Social Democrata lamenta que num período em que o país atravessa uma crise
extrema, em que estão identificadas, em Mangualde, graves carências sociais por parte
de alguns sectores da nossa comunidade, o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde opte por:
x

Apoiar o resultado dos impostos dos mangualdenses num empreendimento lúdico
que tem um pico de actividade de três meses, ao longo de todo o ano, em
detrimento do reforço do apoio na área social aos nossos munícipes;
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E, estabelecer uma Parceria Público-Privada em torno de um projecto onde o risco
é assumido por todos os mangualdenses e as receitas arrecadadas pelo Parceiro
Privado.

Tendo em conta que a Parceria:
x

Compromete avultadas verbas pertencentes a todos os munícipes;

x

Não foi sufragada pelos mangualdenses nas últimas eleições autárquicas;

x

Não foi objecto de qualquer discussão pública, tendo sido celebrada, entre o
Presidente da Câmara e a empresa privada, no silêncio dos gabinetes;

x

Foi rejeitada por vários outros municípios, por não ser sustentada e ser pedido aos
munícipes um financiamento desproporcionado à sua actividade.

O Partido Social Democrata exige:
x

Que seja inaugurado um período de discussão pública, em torno Projecto e do
contrato precipitadamente assinado e anunciado pelo Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde;

x

Que seja efectuado um rigoroso estudo de viabilidade económica que apure as
vantagens tangíveis para o concelho de Mangualde e que inclua as eventuais
perdas da exploração das piscinas públicas.

ID: 3524660

A Comissão Política do Partido Social Democrata de Mangualde
Os vereadores eleitos pelo PSD na Câmara Municipal de Mangualde
Actualizado em Terça, 22 Fevereiro 2011 16:26
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Cursos de Pontos de Bordados Tradicionais/ Bordados de Tibaldinho
em Mangualde

ID: 3516623

A sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho vai acolher dois cursos de
Pontos de Bordados Tradicionais/ Bordados de Tibaldinho. A primeira iniciativa decorre de
21 de Março a 1 de Abril, das 14h00 às 19h00 e a segunda de 16 a 28 de Maio, das
19h00 às 23h00. Os cursos resultam da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde
e o CEARTE e enquadram-se em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD).
Estas formações têm como destinatários artesãos activos, outros profissionais com
interesse de competências específicas nesta área e desempregados. Na iniciativa, podem
inscrever-se todos os interessados com idade superior a 18 anos e com escolaridade
inferior ao 9º ano. Os candidatos com escolaridade superior ao 9º ano podem apenas
representar 10% do total dos participantes.
As inscrições são limitadas e realizam-se no Gabinete de Acção Social da Câmara
Municipal de Mangualde de 24 de Fevereiro a 11 de Março. No acto da inscrição, os
interessados devem levar o Curriculum Vitae resumido, uma fotocópia do Bilhete de
Identidade, uma fotocópia do Número de Contribuinte, o Certificado de Habilitações, uma
foto e o Número de Identificação Bancária (NIB).
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Mangualde promove cidadania activa

ID: 3514868

A Câmara Municipal de Mangualde promoveu, na passada sexta-feira, dia 11 de
Fevereiro, duas iniciativas com o objectivo de alertar e consciencializar para
problemáticas actuais. Assim, no Café Restaurante Moderno, realizou-se a Tertúlia “Três
Mulheres, Três Gerações” e na Escola Secundária Felismina Alcântara, decorreu uma
sessão de informação/ sensibilização dedicada à importância do voluntariado.
Com elevada participação, a Tertúlia “Três Mulheres, Três Gerações” desenvolveu-se em
torno da evolução no quotidiano e na mentalidade geracional das Mulheres, ao longo de
diferentes épocas e gerações, e contou com a presença da Secretária de Estado da
Igualdade, Elza Pais. Na abertura do evento estiveram presentes Joaquim Patrício, VicePresidente da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, Vereadora da Acção
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Rosabela Afonso, Presidente da ACCIG. O
encerramento ficou a cargo de Elza Pais. Cristina Lopes, Conselheira para a Igualdade de
Género de Mangualde, e Mª Helena Corrêa, Vice-Presidente da Associação de Mulheres
Socialistas foram as oradoras convidadas do evento que consistiu num momento
comparativo entre realidades, na busca de um fio condutor. A Tertúlia, moderada por
Eugénia Passada da ACCIG, integra-se no projecto “Mulheres na Sociedade: Empoderar
para Participar”, que pretende dotar as mulheres de capacidades para o exercício de uma
cidadania plena, combatendo a persistente discriminação em função do sexo de que são
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vítimas, capacitando-as para a assunção de direitos fundamentais consagrados na
Constituição da República Portuguesa. O debate no restaurante mangualdense, resultou
da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e a ACCIG.
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Com vista a assinalar o Ano Europeu do Voluntariado, o Banco Local de Voluntariado de
Mangualde, realizou uma sessão de informação/ sensibilização. A iniciativa tinha como
objectivo sensibilizar os jovens para a importância do voluntariado e dar-lhes a conhecer a
organização do voluntariado em Mangualde. Margarida Chaves, Técnica de Acção Social,
dinamizou esta sessão dirigida os alunos da turma do 12º ano do Curso Tecnológico de
Acção Social, e procurou sensibilizar esta população para a importância da sua
participação cívica. A iniciativa deu, ainda, a conhecer o funcionamento do Banco Local
de Voluntariado de Mangualde.
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«12ª RONDA TERRAS D’AZURARA» – Mangualde
Dia 19 de Fevereiro, próximo sábado, foi o dia escolhido para o passeio turístico anual de
todo-o-terreno denominado «12ª RONDA TERRAS D’AZURARA». Os amantes desta
modalidade terão a possibilidade de recordar ou descobrir trilhos e apreciar paisagens de
rara beleza. O encontro está marcado para as 9h00, no Largo Dr. Couto. O passeio é uma
organização do Dá Gás – Clube de Mangualde e conta com o apoio da Câmara Municipal
de Mangualde.

ID: 3511950

A 12ª edição desta iniciativa pretende ser uma prova de convívio e habilidade para os
amantes do todo-o-terreno. Cerca de trinta jipes vão percorrer alguns dos caminhos das
terras de Azurara e visitar algumas das aldeias do Concelho de Mangualde. O Dá Gás –
Clube de Mangualde deixa o convite: VENHA PASSAR CONNOSCO UM SÁBADO
DIFERENTE. O percurso, acessível a qualquer viatura 4×4, apresenta um grau de
dificuldade reduzido.
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Mangualde Recebe "12ª Ronda Terras D’Azurara"

No próximo sábado, 19 de Fevereiro, Mangualde recebe mais um passeio turístico
anual de todo-o-terreno denominado «12ª Ronda Terras D’Azurara».

Os amantes desta modalidade terão a possibilidade de recordar ou descobrir trilhos e
apreciar paisagens de rara beleza. O encontro está marcado para as 9H00, no Largo Dr.
Couto em Mangualde. O passeio é uma organização do “Dá Gás – Clube de Mangualde”
e conta com o apoio da Câmara Municipal local.
A 12ª edição desta iniciativa pretende ser uma prova de convívio e habilidade para os
amantes do todo-o-terreno. Cerca de trinta jipes vão percorrer alguns dos caminhos das
terras de Azurara e visitar algumas das aldeias do Concelho de Mangualde.

ID: 3511943

O percurso, acessível a qualquer viatura 4x4, apresenta um grau de dificuldade reduzido.
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Arrancam obras de requalificação na Avenida da Senhora Do Castelo –
Mangualde
Os trabalhos de requalificação da Avenida da Senhora do Castelo já arrancaram. A
intervenção representa um investimento da Câmara Municipal de Mangualde de 1,4
milhões de euros e diz respeito a terraplenagem, drenagem, equipamento de sinalização
e segurança, entre outros. O traçado em questão tem uma extensão total de 1.355,978m,
iniciando-se na Rotunda junto às escadinhas da Senhora do Castelo, e terminando na
Rua Primeiro de Maio próximo ao Mercado Municipal de Mangualde.
Para o Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, esta «é uma obra de
referência deste mandato e desta equipa. Trata-se de uma intervenção há muito esperada
e desejada por todos os mangualdenses e a nossa equipa conseguiu agilizar todo o
processo, de forma a concretizar estes trabalhos que hoje arrancam». Finalizou referindo
que «está assim resolvido mais um problema do concelho, um problema de muitos anos e
de uma zona emblemática da região, e é com muita satisfação que vejo os trabalhos a
arrancarem».

ID: 3508882

BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA PARA VELOCIDADE DE 50 KM/HTodo o projecto
compreende a requalificação e beneficiação da Avenida, para uma velocidade base de
50km/h, a criação de lugares de estacionamento, boa acessibilidade pedonal, uma
ciclovia e um espaço a tratar paisagisticamente. A Avenida, agora a requalificar,
apresenta uma orografia difícil e motivadora de problemas de segurança rodoviária que
serão mitigados através da intervenção agora em marcha. Foi tido em conta o uso da
Avenida como passeio público, procurando articulá-la com o futuro Parque da Cidade,
situado junto ao morro da Sra. do Castelo. Será privilegiado o uso de bicicletas através da
criação de uma ciclovia com ponto de descanso junto ao estacionamento na zona da
Feira. A solução base teve como objectivo garantir uma plataforma com via dupla e
separador central, passeios e ciclovia do lado.
TRÂNSITO CONDICIONADO
Durante a execução dos trabalhos, o trânsito rodoviário na Avenida da Senhora do
Castelo estará condicionado. Os trabalhos na via serão executados sempre de forma a
evitar ao máximo eventuais transtornos.
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Meia centena de pessoas percorreram os «Trilhos de Ludares» –
Mangualde
No passado Domingo, 6 de Fevereiro, cerca de 50 pessoas participaram no primeiro
Percurso Pedestre de 2011 designado «Trilhos de Ludares». A iniciativa decorreu em
Quintela de Azurara e realizou-se no âmbito do projecto «Conhecer Mangualde»
promovido pela Câmara Municipal de Mangualde. Os participantes, oriundos do Concelho
de Mangualde, Coimbra, Oliveira de Azeméis e Viseu, percorreram durante duas horas a
primeira parte do trilho, estando a segunda parte agendada para o dia 5 de Junho.
É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de
Mangualde, vão realizar-se vários Percursos Pedestres. Assim, já no próximo dia 6 de
Março, em Guimarães Tavares tem lugar o passeio pelos «Trilhos de Gil Vicente». Os
participantes deverão reunir-se na Capela de Nossa Sr.ª do Pranto, onde terá início o
percurso. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes» vai ser possível no dia 3 de Abril, em
Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início na Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes. Já no dia
1 de Maio, será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em Chãs Tavares. O
Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para ponto de encontro. A 22 de
Maio realiza-se um Percurso Pedestre em Darei – Fagilde.
Relembramos que todos os Percursos Pedestres se realizam ao Domingo entre as 9h00 e
as 12h00 e que as inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas Municipais de
Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 desporto@cmmangualde.pt.
PERCURSOS PEDESTRES
«Conhecer Mangualde»
Programação
«Trilhos de Ludares»6 de Fevereiro e 5 de Junho, em Quintela de AzuraraInício do
percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança

ID: 3503584

«Trilhos de Gil Vicente»
6 de Março, em Guimarães de TavaresInício do percurso: Capela de Nossa Sr.ª do Pranto
«Rota da Sr.ª dos Verdes»
3 de Abril, em Abrunhosa-a-VelhaInício do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes
«Caminhos do Bom Sucesso»
1 de Maio, em Chãs Tavares
Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima
22 de Maio
Em Darei – Fagilde
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Mangualde terá centro local de aprendizagem

Ontem, (dia 7 de Fevereiro), pelas 11h30, realizou-se no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde a cerimónia de assinatura do protocolo que visa regular a
instalação de um Centro Local de Aprendizagem em Mangualde. João Azevedo
(Presidente da Câmara Municipal de Mangualde) e o Professor Doutor Carlos Reis (Reitor
da Universidade Aberta) estiveram presentes para assinatura do documento elaborado
entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Universidade Aberta. O Centro Local de
Aprendizagem têm como principal objectivo acolher os estudantes e os formandos da
Universidade Aberta do seu âmbito geográfico e colaborar na oferta de programas
especiais de formação através de acordos com instituições locais. Eficácia, eficiência e
imunidade deverão ser os princípios regedores destes centros.
O edil mangualdense, João Azevedo, afirmou que «Mangualde tem um importante
historial na aprendizagem e este processo vem assim dar continuidade a essa história.
Este é um passo fundamental para o desenvolvimento de Mangualde». Sublinhou que
«neste quadro difícil – mas que deve ser simultaneamente de motivação e confiança –,
com este protocolo, estamos a introduzir novos elementos de aprendizagem para que os
mangualdenses possam ter a oportunidade de melhorar a sua qualificação. Esse é o
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objectivo deste acordo assinado hoje entre a Câmara Municipal de Mangualde e a
Universidade Aberta». Para o autarca, «este protocolo vai dar frutos para os
mangualdenses e para o tecido empresarial, porque um autarca atento aposta sempre na
educação e no sector económico. Esta é a grande diferença entre os concelhos que
querem encontrar soluções para os cidadãos e os que não querem».

ID: 3505548

Assim, com a implementação deste protocolo passa a ser da responsabilidade de Câmara
Municipal de Mangualde dotar o Centro Local de Aprendizagem com um centro de
documentação/biblioteca, uma sala de exames, uma sala de tecnologias de informação e
comunicação e uma sala de eventos. É de salientar que, são ainda da competência da
Câmara Municipal a manutenção e segurança destes espaços. Por outro lado, assegurar
a criação e gestão do Centro são competências atribuídas à Universidade Aberta.
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Universidade Aberta em Mangualde

Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a cerimónia de
assinatura do protocolo que visa regular a instalação de um Centro Local de
Aprendizagem em Mangualde. João Azevedo (Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde) e o Professor Doutor Carlos Reis (Reitor da Universidade Aberta) estiveram
presentes para assinatura do documento elaborado entre a Câmara Municipal de
Mangualde e a Universidade Aberta. O Centro Local de Aprendizagem têm como principal
objectivo acolher os estudantes e os formandos da Universidade Aberta do seu âmbito
geográfico e colaborar na oferta de programas especiais de formação através de acordos
com instituições locais. Eficácia, eficiência e imunidade deverão ser os princípios
ID: 3503517

regedores destes centros.
O edil mangualdense, João Azevedo, afirmou que «Mangualde tem um importante
historial na aprendizagem e este processo vem assim dar continuidade a essa história.
Este é um passo fundamental para o desenvolvimento de Mangualde». Sublinhou que
«neste quadro difícil – mas que deve ser simultaneamente de motivação e confiança –,
com este protocolo, estamos a introduzir novos elementos de aprendizagem para que os
mangualdenses possam ter a oportunidade de melhorar a sua qualificação. Esse é o
objectivo deste acordo assinado hoje entre a Câmara Municipal de Mangualde e a
Universidade Aberta». Para o autarca, «este protocolo vai dar frutos para os
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mangualdenses e para o tecido empresarial, porque um autarca atento aposta sempre na
educação e no sector económico. Esta é a grande diferença entre os concelhos que
querem encontrar soluções para os cidadãos e os que não querem».
Assim, com a implementação deste protocolo passa a ser da responsabilidade de Câmara
Municipal de Mangualde dotar o Centro Local de Aprendizagem com um centro de
documentação/biblioteca, uma sala de exames, uma sala de tecnologias de informação e
comunicação e uma sala de eventos. É de salientar que, são ainda da competência da
Câmara Municipal a manutenção e segurança destes espaços. Por outro lado, assegurar
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a criação e gestão do Centro são competências atribuídas à Universidade Aberta.
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Bairro da Gândara vai ser requalificado
Foi aprovado em reunião de Câmara o projecto que prevê a requalificação do Bairro
Municipal da Gândara em Mangualde. A obra deverá ter início nas próximas semanas
representando «mais uma grande obra em termos estruturais».

As obras de consolidação da recuperação da habitação municipal no Bairro da Gândara
vão começar em breve. A garantia foi dada pelo edil mangualdense, João Azevedo, após
ter sido aprovado o projecto na última reunião de Câmara.
«É uma obra importante que vai dar qualidade e motivação às pessoas que lá vivem e
dignidade à cidade e ao concelho. Estamos preocupados com essa área por isso estou
muito satisfeito que possamos mais uma vez anunciar uma obra importante para o
concelho como outras que estão a decorrer e outras que vão avançar nos próximos
tempos», referiu o autarca.
Ao todo vão ser requalificadas cerca de duas dezenas de casas localizadas no Bairro
Municipal da Gândara. «Representam casas da Câmara Municipal de Mangualde e que
forma sujeitas a uma candidatura através do Estado, foi aprovado e agora está a avançar
rapidamente para consolidarmos isso em obra», continuou João Azevedo, acrescentando
que espera nos próximos meses «retribuir a dignidade que as pessoas merecem
relativamente às suas casas».

ID: 3501906

A intervenção ronda os 600mil euros.
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Melhores acessibilidades em Mangualde

ACESSIBILIDADE

ID: 3497145

Melhores acessibilidades em Mangualde - Aprovado “Plano Municipal para a
Promoção da Acessibilidade de Mangualde”

Com o objectivo de melhorar a acessibilidade no município e de criar dinâmicas geradoras
da inclusão, a Câmara Municipal de Mangualde viu aprovado o "Plano Municipal para a
Promoção da Acessibilidade de Mangualde" no montante de cerca de 140 mil euros.
Através do Programa RAMPA - Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, a
autarquia passa a dispor de uma ferramenta de gestão da acessibilidade que permite
alcançar um aumento da qualidade de vida para todos os cidadãos.Sendo um instrumento
metodológico com utilidade social, técnica e política, que permite optimizar os recursos
utilizados pela autarquia e os seus serviços técnicos, a medida contempla incentivos a
atribuir aos Municípios. Assim, apostar na qualificação dos espaços públicos, garantir a
mobilidade urbana de todos e remover barreiras que condicionam a qualidade de vida de
quem tem mobilidade limitada são os principais objectivos deste programa.
É de realçar que a participação pública dos cidadãos e associações locais de e para
pessoas com deficiência e pessoas idosas é fundamental na implementação e gestão
deste Plano. Desta forma, a Câmara Municipal de Mangualde prevê a realização de
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acções de formação e informação nas temáticas relacionadas com as questões da
acessibilidade.
O "Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de Mangualde" insere-se no âmbito
do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) do Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN), Eixo 6: Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social,
Tipologia de Intervenção 6.5: Acções de Investigação, Sensibilização e Promoção de
Boas Práticas. O programa é co-financiamento pelo QREN e pelo Fundo Social Europeu.

ID: 3497145
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Mangualde terá centro local de aprendizagem
No próximo dia 7 de Fevereiro, segunda-feira, pelas 11h30, realiza-se no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Mangualde a assinatura do protocolo que visa regular a instalação
de um Centro Local de Aprendizagem em Mangualde. João Azevedo (Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde) e Domingos Caeiro (Vice-Reitor da Universidade
Aberta) vão estar presentes na assinatura do documento elaborado entre a Câmara
Municipal de Mangualde e a Universidade Aberta.
O Centro Local de Aprendizagem têm como principal objectivo acolher os estudantes e os
formandos da Universidade Aberta do seu âmbito geográfico e colaborar na oferta de
programas especiais de formação através de acordos com instituições locais. Eficácia,
eficiência e imunidade deverão ser os princípios regedores destes centros.
Assim, com a implementação deste protocolo passa a ser da responsabilidade de Câmara
Municipal de Mangualde dotar o Centro Local de Aprendizagem com um centro de
documentação/biblioteca, uma sala de exames, uma sala de tecnologias de informação e
comunicação e uma sala de eventos. É de salientar que, são ainda da competência da
Câmara Municipal a manutenção e segurança destes espaços. Por outro lado, assegurar
a criação e gestão do Centro são competências atribuídas à Universidade Aberta.

ID: 3497419

DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TERMINAM CURSO
A Câmara Municipal de Mangualde participou, através de um protocolo estabelecido com
o INAP – Instituto Nacional Administração, E.P., num Curso para Altos Dirigentes da
Administração Pública (CADAP). Este curso terminou o mês passado e nele participaram
vários dirigentes da administração pública de várias localidades do distrito de Viseu.
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