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Conferência «Recursos e Economia» em Mangualde
No próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a Quinta da Cerca, em Guimarães Tavares, acolhe a conferência «Recursos
e Economia». A iniciativa organizada pela Base Local de Mangualde, conta com o apoio da Câmara Municipal, da
Associação Empresarial e do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Partilhar percursos e experiências que possam abrir perspetivas de desenvolvimento local, com base na
comunidade e nos seus agentes mais dinâmicos e promover um desafio à criatividade para construir novas
soluções para velhos e novos problemas são os principais objetivos desta iniciativa.
Organizada em três painéis temáticos – Cultura e Património, Território e Recursos e Inovação e
Internacionalização – esta conferência decorrerá entre as 9h30 e as 17h30. Na abertura dos trabalhos será feita a
síntese e avaliação da conferência realizada no passado mês de setembro “Encontro de Gerações”.
O primeiro painel, a realizar-se entre as 10h10 e as 11h40, moderado por Maria João Fonseca terá como tema
«Cultura e Património» e contará com a participação de António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural
Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira), Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos
(Cine-Teatro Império). No segundo painel, a decorrer entre as 12h00 e as 13h30, Fernando Pau-Preto (Filhos da
Terra), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção (Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara
Vermelho (Escolas de Mangualde) abordaram a temática «Território e Recursos» moderados por Sara Vermelho.
Da parte da tarde, entre as 14h50 e 16h20 o tema analisado será a «Inovação e Internacionalização», moderado
por Jorge Pina e conta com a participação de António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da
Região Interior Centro), Diamantino Costa (Critical Software), João Cotta (AIRV – Associação Empresarial da Região
de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos). É de referir que todos os intervenientes têm percursos profissionais de
grande valor na perspetiva do desenvolvimento e do emprego qualificado.
Os participantes podem optar por almoço livre ou no local. A refeição no local deverá ser confirmada à chegada na
conferência.

PROGRAMA
10h10 – 11h40: Painel 1 – Cultura e Património
António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira),
Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos (Cine-Teatro Império).
Moderadora: Maria João Fonseca
12h00 – 13h30: Painel 2 – Território e Recursos
Fernando Pau-Preto (Câmara Municipal do Porto), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção
(Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara Vermelho (Escolas de Mangualde).
Moderadora: Sara Vermelho
Intervalo para almoço

14h50 – 16h20: Painel 3 – Inovação e Internacionalização
António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro), Diamantino Costa
(Critical Software), João Cotta (AIRV– Associação Empresarial da Região de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos).
Moderadora: Jorge Pina
16h40 – 17h30: Síntese
Entidades representativas de instituições educativas, associativas e autárquicas, locais e regionais.
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Conferência «Recursos e Economia» em Mangualde
No próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a Quinta da Cerca, em Guimarães Tavares, acolhe a conferência «Recursos
e Economia». A iniciativa organizada pela Base Local de Mangualde, conta com o apoio da Câmara Municipal, da
Associação Empresarial e do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Partilhar percursos e experiências que possam abrir perspetivas de desenvolvimento local, com base na
comunidade e nos seus agentes mais dinâmicos e promover um desafio à criatividade para construir novas
soluções para velhos e novos problemas são os principais objetivos desta iniciativa.
Organizada em três painéis temáticos – Cultura e Património, Território e Recursos e Inovação e
Internacionalização – esta conferência decorrerá entre as 9h30 e as 17h30. Na abertura dos trabalhos será feita a
síntese e avaliação da conferência realizada no passado mês de setembro “Encontro de Gerações”.
O primeiro painel, a realizar-se entre as 10h10 e as 11h40, moderado por Maria João Fonseca terá como tema
«Cultura e Património» e contará com a participação de António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural
Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira), Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos
(Cine-Teatro Império). No segundo painel, a decorrer entre as 12h00 e as 13h30, Fernando Pau-Preto (Filhos da
Terra), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção (Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara
Vermelho (Escolas de Mangualde) abordaram a temática «Território e Recursos» moderados por Sara Vermelho.
Da parte da tarde, entre as 14h50 e 16h20 o tema analisado será a «Inovação e Internacionalização», moderado
por Jorge Pina e conta com a participação de António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da
Região Interior Centro), Diamantino Costa (Critical Software), João Cotta (AIRV – Associação Empresarial da Região
de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos). É de referir que todos os intervenientes têm percursos profissionais de
grande valor na perspetiva do desenvolvimento e do emprego qualificado.
Os participantes podem optar por almoço livre ou no local. A refeição no local deverá ser confirmada à chegada na
conferência.

PROGRAMA
10h10 – 11h40: Painel 1 – Cultura e Património
António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira),
Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos (Cine-Teatro Império).
Moderadora: Maria João Fonseca
12h00 – 13h30: Painel 2 – Território e Recursos
Fernando Pau-Preto (Câmara Municipal do Porto), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção
(Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara Vermelho (Escolas de Mangualde).
Moderadora: Sara Vermelho
Intervalo para almoço

14h50 – 16h20: Painel 3 – Inovação e Internacionalização
António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro), Diamantino Costa
(Critical Software), João Cotta (AIRV– Associação Empresarial da Região de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos).
Moderadora: Jorge Pina
16h40 – 17h30: Síntese
Entidades representativas de instituições educativas, associativas e autárquicas, locais e regionais.
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Plano de ação 2012 do CLASM aprovado por unanimidade – Mangualde

Esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, realizou-se a reunião do Conselho Local de Ação Social de Mangualde –
CLASM. A iniciativa decorreu no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 14h00, e centrou-se na
apresentação “Proteção Social: a articulação entre a produção formal e informal” e na análise e discussão do Plano
de Ação para 2012, posteriormente aprovado por unanimidade por todos os parceiros que constituem o CLASM.
Após a abertura, realizada por Mª José Coelho, Vereadora da Ação Social e Saúde da autarquia, e com o objetivo
de debater a importância da família no sistema de proteção social português, decorreu a apresentação “Proteção
Social: a articulação entre a produção formal e informal”. A palestra, que deu especial destaque para o papel da
mulher nesse processo, ficou a cargo de Sílvia Portugal, Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra (FEUC) e Investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES). Doutorada em Sociologia pela
Universidade de Coimbra, a oradora possui um reconhecido trabalho neste domínio e abordou a problemática das
famílias portuguesas na conciliação da vida familiar com a vida profissional e a relação fracionada da FamíliaEstado, dando especial enfoque à problemática dos cortes nas políticas e programas de apoio social.
A ação integra-se no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, aprovado pela candidatura ao POPH, Medida
7.2. – Planos para a Igualdade, com o intuito de aperfeiçoar uma cultura organizacional igualitária e de
responsabilidade social.
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Plano de ação 2012 do CLASM aprovado por unanimidade – Mangualde

Esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, realizou-se a reunião do Conselho Local de Ação Social de Mangualde –
CLASM. A iniciativa decorreu no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 14h00, e centrou-se na
apresentação “Proteção Social: a articulação entre a produção formal e informal” e na análise e discussão do Plano
de Ação para 2012, posteriormente aprovado por unanimidade por todos os parceiros que constituem o CLASM.
Após a abertura, realizada por Mª José Coelho, Vereadora da Ação Social e Saúde da autarquia, e com o objetivo
de debater a importância da família no sistema de proteção social português, decorreu a apresentação “Proteção
Social: a articulação entre a produção formal e informal”. A palestra, que deu especial destaque para o papel da
mulher nesse processo, ficou a cargo de Sílvia Portugal, Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra (FEUC) e Investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES). Doutorada em Sociologia pela
Universidade de Coimbra, a oradora possui um reconhecido trabalho neste domínio e abordou a problemática das
famílias portuguesas na conciliação da vida familiar com a vida profissional e a relação fracionada da FamíliaEstado, dando especial enfoque à problemática dos cortes nas políticas e programas de apoio social.
A ação integra-se no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, aprovado pela candidatura ao POPH, Medida
7.2. – Planos para a Igualdade, com o intuito de aperfeiçoar uma cultura organizacional igualitária e de
responsabilidade social.
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Executivo municipal visita obras em curso

O executivo municipal mangualdense visitou na passada sexta-feira (3FEV) as obras em curso no concelho. A visita
começou nas obras dos reservatórios de defesa da floresta contra incêndio.
Os dois reservatórios de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) em construção nas localidades de Freixiosa e
Abrunhosa-a-Velha representam um investimento total é 55 mil euros, sendo comparticipado em 70% pelo
PRODER. Ambos os reservatórios estarão operacionais antes do próximo verão e terão a capacidade de 150 m3,
estando aptos para abastecimento de meios aéreos e terrestres.
«São dois reservatórios de água para prevenir e ajudar no combate aos incêndios florestais, estamos em fase
adiantada num e noutro estamos em início de obra. Esperamos que estejam rapidamente prontos para podermos
combater eventuais incêndios que decorram naquela área do concelho», diz João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
Deixados para trás os reservatórios, foi altura do executivo municipal visitar as obras dos caminhos florestais em
curso.
As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e a Câmara Municipal de
Mangualde candidataram as freguesias aos apoios extraordinários do PRODER que resultaram em 41 mil euros de
apoio a fundo perdido para a recuperação e ordenamento do povoamento nomeadamente na recuperação do
potencial produtivo. Desta forma, esse valor foi investido em tratamento de caminhos num total de 8,5 km
distribuídos pelas freguesias referidas.
«São uma aposta clara das Juntas de Freguesia e da Câmara no sentido de ajudar a que os bombeiros e as forças de
segurança tenham outros meios para poder combater os fogos florestais. Representa também o ordenamento do
território e a possibilidade das pessoas que têm terrenos agrícolas poderem ter mais condições para estarem mais
próximos desses espaços», refere o edil mangualdense.
Os caminhos intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e tratamento de
caminhos efectuada no concelho de Mangualde.

No que diz respeito à ampliação da rede de saneamento básico, João Azevedo mostrou-se satisfeito com a obra
desenvolvida em São João da Fresta.
«Felizmente o saneamento de São João da Fresta está a ser feito, depois de tantos anos e tantos anos de
problemas acreditamos que se vai fechar esse ciclo a curto prazo e depois desta conclusão do saneamento de água
e esgotos vamos resolver o problema da plataforma rodoviária com a colocação de tapete naquela zona, para que
os automobilistas e as pessoas que vivem ali tenham outros níveis que qualidade de vida e segurança que até hoje
não tiveram», diz o edil. E acrescenta, «é uma obra obrigatória que tem que ser concluída rapidamente».
Visitadas as outras obras de saneamento implementadas no concelho, o Presidente da Câmara lembrou que o
executivo a que preside está a «resolver problemas estruturais com muitos anos» sendo que os investimentos
feitos «servem para aumentar a qualidade de vida das pessoas».
Em execução estão também as obras de construção da ETAR de Santa Luzia e de Almeidinha. A ETAR de Santa Luzia
ronda os 330 mil euros e vai beneficiar cerca de 4000 pessoas. Já a de Almeidinha representa um investimento da
autarquia mangualdense de cerca de 184 mil euros respondendo às necessidades de cerca de 1000 pessoas.
«Era um problema ambiental que nós temos naturalmente que resolver», refere João Azevedo lembrando que «a
câmara está a usar dinheiro das suas receitas para poder pagar essas mesmas obras».
Também em execução, a obra de construção da ponte de Espinho corre a bom ritmo com o objectivo de melhorar
as condições de circulação na freguesia de Espinho. Orçada em 460 mil euros, esta obra é comparticipada em 80%
pelo QREN, correspondendo o restante ao investimento da autarquia mangualdense.
Esta intervenção tem uma extensão de cerca de 1.000 m, dos quais 70 m correspondem a uma ponte com
tabuleiro e os restantes aos acessos. A infra-estrutura será composta por uma via automóvel e uma via pedonal.
«Esta é uma obra especial», diz João Azevedo salientando que esta «ajuda a competitividade no território». A obra
está praticamente concluída sendo necessário concluir o pavimento e os muros laterais.
«É uma obra que marca a estratégia deste executivo camarário», diz João Azevedo lembrando algumas
dificuldades em conseguir o financiamento que permitiu a construção da mesma.
«Esta obra foi um verdadeiro achado relativamente à forma como ela foi financiada. Não teria sido feita se não
tivéssemos conseguido junto das autoridades titulares o seu financiamento», conclui.
O edil lembra que 2012 «é um ano de grande investimento, sempre com grande sentido de responsabilidade face
ao plano financeiro que a câmara hoje tem e definiu».
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Executivo municipal visita obras em curso

O executivo municipal mangualdense visitou na passada sexta-feira (3FEV) as obras em curso no concelho. A visita
começou nas obras dos reservatórios de defesa da floresta contra incêndio.
Os dois reservatórios de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) em construção nas localidades de Freixiosa e
Abrunhosa-a-Velha representam um investimento total é 55 mil euros, sendo comparticipado em 70% pelo
PRODER. Ambos os reservatórios estarão operacionais antes do próximo verão e terão a capacidade de 150 m3,
estando aptos para abastecimento de meios aéreos e terrestres.
«São dois reservatórios de água para prevenir e ajudar no combate aos incêndios florestais, estamos em fase
adiantada num e noutro estamos em início de obra. Esperamos que estejam rapidamente prontos para podermos
combater eventuais incêndios que decorram naquela área do concelho», diz João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
Deixados para trás os reservatórios, foi altura do executivo municipal visitar as obras dos caminhos florestais em
curso.
As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e a Câmara Municipal de
Mangualde candidataram as freguesias aos apoios extraordinários do PRODER que resultaram em 41 mil euros de
apoio a fundo perdido para a recuperação e ordenamento do povoamento nomeadamente na recuperação do
potencial produtivo. Desta forma, esse valor foi investido em tratamento de caminhos num total de 8,5 km
distribuídos pelas freguesias referidas.
«São uma aposta clara das Juntas de Freguesia e da Câmara no sentido de ajudar a que os bombeiros e as forças de
segurança tenham outros meios para poder combater os fogos florestais. Representa também o ordenamento do
território e a possibilidade das pessoas que têm terrenos agrícolas poderem ter mais condições para estarem mais
próximos desses espaços», refere o edil mangualdense.

Os caminhos intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e tratamento de
caminhos efectuada no concelho de Mangualde.
No que diz respeito à ampliação da rede de saneamento básico, João Azevedo mostrou-se satisfeito com a obra
desenvolvida em São João da Fresta.
«Felizmente o saneamento de São João da Fresta está a ser feito, depois de tantos anos e tantos anos de
problemas acreditamos que se vai fechar esse ciclo a curto prazo e depois desta conclusão do saneamento de água
e esgotos vamos resolver o problema da plataforma rodoviária com a colocação de tapete naquela zona, para que
os automobilistas e as pessoas que vivem ali tenham outros níveis que qualidade de vida e segurança que até hoje
não tiveram», diz o edil. E acrescenta, «é uma obra obrigatória que tem que ser concluída rapidamente».
Visitadas as outras obras de saneamento implementadas no concelho, o Presidente da Câmara lembrou que o
executivo a que preside está a «resolver problemas estruturais com muitos anos» sendo que os investimentos
feitos «servem para aumentar a qualidade de vida das pessoas».
Em execução estão também as obras de construção da ETAR de Santa Luzia e de Almeidinha. A ETAR de Santa Luzia
ronda os 330 mil euros e vai beneficiar cerca de 4000 pessoas. Já a de Almeidinha representa um investimento da
autarquia mangualdense de cerca de 184 mil euros respondendo às necessidades de cerca de 1000 pessoas.
«Era um problema ambiental que nós temos naturalmente que resolver», refere João Azevedo lembrando que «a
câmara está a usar dinheiro das suas receitas para poder pagar essas mesmas obras».
Também em execução, a obra de construção da ponte de Espinho corre a bom ritmo com o objectivo de melhorar
as condições de circulação na freguesia de Espinho. Orçada em 460 mil euros, esta obra é comparticipada em 80%
pelo QREN, correspondendo o restante ao investimento da autarquia mangualdense.
Esta intervenção tem uma extensão de cerca de 1.000 m, dos quais 70 m correspondem a uma ponte com
tabuleiro e os restantes aos acessos. A infra-estrutura será composta por uma via automóvel e uma via pedonal.
«Esta é uma obra especial», diz João Azevedo salientando que esta «ajuda a competitividade no território». A obra
está praticamente concluída sendo necessário concluir o pavimento e os muros laterais.
«É uma obra que marca a estratégia deste executivo camarário», diz João Azevedo lembrando algumas
dificuldades em conseguir o financiamento que permitiu a construção da mesma.
«Esta obra foi um verdadeiro achado relativamente à forma como ela foi financiada. Não teria sido feita se não
tivéssemos conseguido junto das autoridades titulares o seu financiamento», conclui.
O edil lembra que 2012 «é um ano de grande investimento, sempre com grande sentido de responsabilidade face
ao plano financeiro que a câmara hoje tem e definiu».
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Conferência «Recursos e Economia» em Mangualde
No próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a Quinta da Cerca, em Guimarães Tavares, acolhe a conferência «Recursos
e Economia». A iniciativa organizada pela Base Local de Mangualde, conta com o apoio da Câmara Municipal, da
Associação Empresarial e do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Partilhar percursos e experiências que possam abrir perspetivas de desenvolvimento local, com base na
comunidade e nos seus agentes mais dinâmicos e promover um desafio à criatividade para construir novas
soluções para velhos e novos problemas são os principais objetivos desta iniciativa.
Organizada em três painéis temáticos – Cultura e Património, Território e Recursos e Inovação e
Internacionalização – esta conferência decorrerá entre as 9h30 e as 17h30. Na abertura dos trabalhos será feita a
síntese e avaliação da conferência realizada no passado mês de setembro “Encontro de Gerações”.
O primeiro painel, a realizar-se entre as 10h10 e as 11h40, moderado por Maria João Fonseca terá como tema
«Cultura e Património» e contará com a participação de António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural
Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira), Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos
(Cine-Teatro Império). No segundo painel, a decorrer entre as 12h00 e as 13h30, Fernando Pau-Preto (Filhos da
Terra), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção (Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara
Vermelho (Escolas de Mangualde) abordaram a temática «Território e Recursos» moderados por Sara Vermelho.
Da parte da tarde, entre as 14h50 e 16h20 o tema analisado será a «Inovação e Internacionalização», moderado
por Jorge Pina e conta com a participação de António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da
Região Interior Centro), Diamantino Costa (Critical Software), João Cotta (AIRV – Associação Empresarial da Região
de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos). É de referir que todos os intervenientes têm percursos profissionais de
grande valor na perspetiva do desenvolvimento e do emprego qualificado.
Os participantes podem optar por almoço livre ou no local. A refeição no local deverá ser confirmada à chegada na
conferência.

PROGRAMA
10h10 – 11h40: Painel 1 – Cultura e Património
António Marques Marcelino (ACAB – Associação Cultural Azurara da Beira), Clara Matias (Citânia da Raposeira),
Maria João Fonseca (Biblioteca Municipal) e Rui Santos (Cine-Teatro Império).
Moderadora: Maria João Fonseca
12h00 – 13h30: Painel 2 – Território e Recursos
Fernando Pau-Preto (Câmara Municipal do Porto), Jorge Leal Loureiro (Termas de Alcafache), José Pedro Assunção
(Quinta de Vila Nova do Rego) e Sara Vermelho (Escolas de Mangualde).
Moderadora: Sara Vermelho
Intervalo para almoço

14h50 – 16h20: Painel 3 – Inovação e Internacionalização
António Campos (BLC 3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro), Diamantino Costa
(Critical Software), João Cotta (AIRV– Associação Empresarial da Região de Viseu) e Jorge Pina (JVC Investimentos).
Moderadora: Jorge Pina
16h40 – 17h30: Síntese
Entidades representativas de instituições educativas, associativas e autárquicas, locais e regionais.
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Live Beach nomeado para as 7 Maravilhas – Praias de Portugal

O Live Beach, primeira praia artificial da Europa, em Mangualde, foi nomeada para as 7 Maravilhas – Praias de
Portugal, na categoria “Praias Urbanas”.
O Live Beach concorre na região da Beira Litoral, representando uma das 46 candidaturas recebidas na região.
No dia 27 de Fevereiro vão ser anunciadas as 70 pré-finalistas, seleccionadas por um Conselho Científico.
Os promotores do Live Beach lembram que, no Verão passado, foram registadas 300 mil pessoas, sendo que o
projecto foi inaugurado em Julho.
As candidatas a 7 Maravilhas – Praias de Portugal são organizadas em 7 categorias e as 7 vencedoras serão
apuradas pelo maior número de votos, uma por categoria, não podendo ser eleitas mais do que duas maravilhas
por região.
As 7 Maravilhas – Praias de Portugal serão reveladas no dia 8 de Setembro de 2012.
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Live Beach nomeado para as 7 Maravilhas – Praias de Portugal

O Live Beach, primeira praia artificial da Europa, em Mangualde, foi nomeada para as 7 Maravilhas – Praias de
Portugal, na categoria “Praias Urbanas”.
O Live Beach concorre na região da Beira Litoral, representando uma das 46 candidaturas recebidas na região.
No dia 27 de Fevereiro vão ser anunciadas as 70 pré-finalistas, seleccionadas por um Conselho Científico.
Os promotores do Live Beach lembram que, no Verão passado, foram registadas 300 mil pessoas, sendo que o
projecto foi inaugurado em Julho.
As candidatas a 7 Maravilhas – Praias de Portugal são organizadas em 7 categorias e as 7 vencedoras serão
apuradas pelo maior número de votos, uma por categoria, não podendo ser eleitas mais do que duas maravilhas
por região.
As 7 Maravilhas – Praias de Portugal serão reveladas no dia 8 de Setembro de 2012.
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Ação de formação «Intervenção com Famílias Pobres: Desenvolver Estratégias
Colaborativas» em Mangualde
De forma a repensar as formas de intervir com as famílias pobres, articulando a compreensão do seu
funcionamento e estrutura com a reformulação das estratégias de intervenção, o Núcleo Distrital de Viseu da
EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, promove no
próximo mês de março a ação de formação «Intervenção com Famílias Pobres: Desenvolver Estratégias
Colaborativas». As sessões terão lugar nos dias 7, 14, 21 e 28, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves (Sala
Polivalente), entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 17h00.
Dirigida a técnicos e dirigentes de IPSS´s, Municípios, Juntas de Freguesia, CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, Equipas de Rendimento Social de Inserção e demais entidades públicas e privadas, esta ação de
formação conduzida por Sofia Rodrigues, doutoranda em Psicologia na Universidade de Aveiro, permitirá aos
participantes analisar a sua experiência profissional, refletindo sobre práticas eficazes para alcançar o sucesso na
intervenção social com famílias pobres.
«Repensar a intervenção social com famílias pobres», «As estratégias com sucesso de intervenção social com
famílias pobres com múltiplos problemas», «A emergência dos modelos colaborativos na intervenção com famílias
pobres: filosofia, conceitos e princípios» e «Desenvolver uma abordagem colaborativa na intervenção com famílias
pobres: da técnica à atitude» são os principais conteúdos a ser abordados nesta ação de formação.
Os interessados poderão inscrever-se até ao próximo dia 2 de março na Câmara Municipal de Mangualde (através
dos contactos 232 619 880 ou margarida.chaves@cmmangualde.pt) ou na sede do Núcleo Distrital de Viseu da
EAPN (através dos contactos 232 468 472/ 91 4 77 77 92 ou viseu@eapn.pt). O preço da inscrição varia entre os
60€ e os 100€, para associados ou não associados da EAPN respetivamente. Ficha de inscrição disponível no site da
autarquia.
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Os interessados poderão inscrever-se até ao próximo dia 2 de março na Câmara Municipal de Mangualde (através
dos contactos 232 619 880 ou margarida.chaves@cmmangualde.pt) ou na sede do Núcleo Distrital de Viseu da
EAPN (através dos contactos 232 468 472/ 91 4 77 77 92 ou viseu@eapn.pt). O preço da inscrição varia entre os
60€ e os 100€, para associados ou não associados da EAPN respetivamente. Ficha de inscrição disponível no site da
autarquia.
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Peça de teatro «Eira» em exibição em Mangualde
O Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, no próximo dia 3 de março, sábado, pelas
21h00, a peça de teatro «EIRA» – um monólogo inspirado em textos de autores das Beiras, na ruralidade,
crenças e tradições. Esta criação de Sónia Barbosa e Helena da Silva, apresentada pelo «naco – núcleo
juvenil de animação cultural de oliveirinha», é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde. A
entrada é grátis.
Com a duração de 60 minutos, esta peça retrata a vida de uma mulher que é ao mesmo tempo
personagem e “contadora de histórias”. Com ela atravessamos vários ciclos: o ciclo da sua vida, o ciclo
das estações do ano e o ciclo dos trabalhos agrícolas e das festividades rurais. A narrativa desenvolve-se
ora em tom de brincadeira e jogo influenciado por tradições locais, ora em tons de fábula fantástica (“A
Feiticeira” de Ana de Castro Osório, cuja temática é a superstição e o mundo do sobrenatural), ora de
ironia crítica sobre o temperamento destas gentes (“A Galinha” de Vergílio Ferreira), ora de doce
melancolia do retorno às origens, no concluir do ciclo (“A Carta” de Vergílio Ferreira).
Atriz, encenadora e formadora, Sónia Barbosa é licenciada em Estudos Teatrais/Interpretação na Escola
Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto. O seu percurso como atriz vai além-fronteiras
com uma experiência em Itália, onde aproveitou simultaneamente para trabalhar e estudar,
acrescentando a sua formação com mestres como Jean-Louis Martinelli (Ècole dês Maitres – 2001),
Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, entre outros.
Responsável por várias encenações – «o Porto a Napoli» de Sónia Barbosa e Roberto Cardone, com
música ao vivo (Teatro Comunale de Caserta-2007), «Estilhaços a partir de A. Tchekhov» (Projeto Off –
2009), «Crime e Salvação de Marguerite Yourcenar» (Naco – 2010), «Pinóquio a partir de Carlo Collodi»
(Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato – 2010), «Os malandros a partir de Bertolt Brecht» (Projecto Off
– 2011), entre outras – atualmente Sónia Barbosa trabalha como professora de teatro e expressão
dramática em vários contextos (Câmara M. Sta. Mª da Feira, Associazione Historia-Roma, Universidade
de Génova, Lugar Presente/Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação Naco,
etc).
Licenciada em Estudos Teatrais pela Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo, Helena da
Silva, divide-se entre a representação e o ensino. Professora de Expressão Dramática no Instituto Jean
Piaget de Gaia e Macedo de Cavaleiros e de Arte Dramática e de Produção de Espetáculo, na Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança (entre 2000 e 2005), em 2006 íntegra a
Companhia de Teatro do Frio, Pesquisa Teatral do Norte Crl., onde desempenha funções de Produção e
Conceção de Projetos. Um ano depois conclui a Pós graduação em Texto Dramático da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto e em 2011 cria a empresa F.A.D.A – Formação Aplicada ao Drama. Do
seu percurso como atriz, podemos destacar a sua participação em «A Formiga e a Neve» a partir de
António Torrado, e «A Barca dos Sonhos», a partir de Almeida Garrett, da Companhia Teatrices, «Alguém
cá Dentro», texto e encenação de José Carretas, com a companhia de teatro Urze; «Woyzeck» de George
Buchner, encenação de Giancarlo Cobelli (ècole dês Maitres- 2003), em digressão por várias cidades
italianas (Roma, Torino, Prato, Udine, Sacile); «Relíquias», baseada na obra “A Relíquia” de Eça de
Queirós, encenada por Lee Beagley, «Ai que Medo!» encenada por José Carretas com a companhia
Panmixia, AC; «Pinóquio» a partir do texto de Carlo Collodi, encenação Sónia Barbosa, Companhia Paulo
Ribeiro; «Ler-te ao Perto» e «Preto às Cores», conceção da Companhia Pele.
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Alunos mangualdenses aprendem a escolher os alimentos

Com o objetivo de prevenir comportamentos aditivos, foi apresentado no passado dia 9, no auditório da
Escola Gomes Eanes de Azurara, a segunda edição do projeto «Saber Escolher». A iniciativa tem como
destinatários os alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Mangualde e decorrerá durante o mês
de fevereiro.
A iniciativa, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde, do Agrupamento
Centros de Saúde Dão Lafões III (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e Unidade
Cuidados na Comunidade (UCC) e do Agrupamento de Escolas de Mangualde, integra-se no âmbito
Eixo de Intervenção “Prevenir Comportamentos Aditivos” do Plano de Ação 2012 da Rede Social
Mangualde.

de
de
do
de

Com a presença de Maria José Coelho, Presidente da Rede Social, esta ação foi dinamizada pela
enfermeira Madalena Fátima (UCC), pela psicóloga Marina Catarino e pela nutricionista Inês Lacerda
(URAP). Com o objetivo de precaver comportamentos de adição ao álcool nos jovens vão realizar-se
diversas ações de educação para a saúde. Durante as sessões será abordado o tema da alimentação
saudável, pretendendo-se que os esclarecimentos prestados contribuam para educar as crianças na
escolha dos alimentos que melhor promovem a sua saúde e evitar o consumo de substâncias que
prejudicam o seu crescimento saudável e harmonioso.
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O Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, no próximo dia 3 de março, sábado, pelas
21h00, a peça de teatro «EIRA» – um monólogo inspirado em textos de autores das Beiras, na ruralidade,
crenças e tradições. Esta criação de Sónia Barbosa e Helena da Silva, apresentada pelo «naco – núcleo
juvenil de animação cultural de oliveirinha», é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde. A
entrada é grátis.
Com a duração de 60 minutos, esta peça retrata a vida de uma mulher que é ao mesmo tempo
personagem e “contadora de histórias”. Com ela atravessamos vários ciclos: o ciclo da sua vida, o ciclo
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ironia crítica sobre o temperamento destas gentes (“A Galinha” de Vergílio Ferreira), ora de doce
melancolia do retorno às origens, no concluir do ciclo (“A Carta” de Vergílio Ferreira).
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acrescentando a sua formação com mestres como Jean-Louis Martinelli (Ècole dês Maitres – 2001),
Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, entre outros.
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música ao vivo (Teatro Comunale de Caserta-2007), «Estilhaços a partir de A. Tchekhov» (Projeto Off –
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(Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato – 2010), «Os malandros a partir de Bertolt Brecht» (Projecto Off
– 2011), entre outras – atualmente Sónia Barbosa trabalha como professora de teatro e expressão
dramática em vários contextos (Câmara M. Sta. Mª da Feira, Associazione Historia-Roma, Universidade
de Génova, Lugar Presente/Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação Naco,
etc).
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Silva, divide-se entre a representação e o ensino. Professora de Expressão Dramática no Instituto Jean
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Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança (entre 2000 e 2005), em 2006 íntegra a
Companhia de Teatro do Frio, Pesquisa Teatral do Norte Crl., onde desempenha funções de Produção e
Conceção de Projetos. Um ano depois conclui a Pós graduação em Texto Dramático da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto e em 2011 cria a empresa F.A.D.A – Formação Aplicada ao Drama. Do
seu percurso como atriz, podemos destacar a sua participação em «A Formiga e a Neve» a partir de
António Torrado, e «A Barca dos Sonhos», a partir de Almeida Garrett, da Companhia Teatrices, «Alguém
cá Dentro», texto e encenação de José Carretas, com a companhia de teatro Urze; «Woyzeck» de George
Buchner, encenação de Giancarlo Cobelli (ècole dês Maitres- 2003), em digressão por várias cidades
italianas (Roma, Torino, Prato, Udine, Sacile); «Relíquias», baseada na obra “A Relíquia” de Eça de
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Ação de informação «Mente Sã em Corpo São» em Mangualde
No próximo dia 2 de março, sexta-feira, pelas 21h00, a Casa da Cultura de Abrunhosa-a-Velha acolhe a
ação de informação «Mente Sã em Corpo São». A iniciativa é organizada pelo Estrela Mondego Futebol
Clube em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, a Unidade de Cuidados na Comunidade
(UCC) de Mangualde e o Centro de Respostas Integradas (IDT) de Viseu e insere-se no Eixo de
Intervenção «Prevenir Comportamentos Aditivos», do Plano de Ação 2012 da Rede Social de Mangualde.

Promover um espaço de encontro, reflexão e partilha de conhecimentos sobre as temáticas relacionadas
com a importância do desporto para a promoção da saúde física e mental dos atletas em particular, e dos
jovens em geral, é o principal objetivo desta iniciativa. Para tal, irão abordar-se diversas temáticas: hábitos
de vida saudáveis, prevenção do consumo de substâncias, identificação dos fatores de risco, o papel
parental e o papel do associativismo. Dirigida especialmente aos pais, esta ação pretende chegar a toda a
comunidade.

Todos os interessados podem obter mais informações através da Rede Social de Mangualde, do telefone
232 619 880 ou do email margarida.chaves@cmmangualde.pt.
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Automóvel: Autarquia espera que postos de trabalho na
PSA-Mangualde sejam repostos em breve
Viseu, Portugal 17/02/2012 13:08 (LUSA)
Temas: Economia, Negócios e Finanças, Indústria Metalomecânica e Engenharia, automóvel, Trabalho,
Desemprego, Política, Autoridades locais, Partidos e movimentos
Viseu, 17 fev (Lusa) - O presidente da câmara de Mangualde disse hoje perceber o contexto em que a PSA Peugeot Citroen anunciou a dispensa de 350 trabalhadores mas espera que, quando as "condições de mercado"
se alterarem, os postos de trabalho sejam repostos.
João Azevedo (PS) alertou, em declarações à agência Lusa, para o forte impacto que a perda de 350 postos de
trabalho tem na região e apontou para a "urgência de medidas nacionais e europeias que impeçam uma
catástrofe no interior do país" com as sucessivas quebras no emprego.
"As leis do mercado ditaram esta decisão da administração da PSA, mas é uma empresa sólida e que se vai
manter em Mangualde, onde continuam 900 pessoas a trabalhar, como assim tem sido ao longo dos últimos 25
anos", sublinhou o autarca, que reiterou a sua convicção que se trata de "uma situação passageira".
Também os deputados do PS eleitos por Viseu manifestaram, em comunicado, a sua preocupação pelo
cancelamento do terceiro turno de produção na PSA-Mangualde, sublinhando que a extinção de centenas de
postos de trabalho vai ter "um forte impacto na região".
"A laboração plena da fábrica tinha-se iniciado no final de 2010 depois de uma intensa negociação entre a
administração da empresa e o anterior Gverno do PS e é com tristeza que assistimos a este resultado, cruel,
para estes trabalhadores", notam os eleitos socialistas no documento.
José Junqueiro, Elza Pais e Acácio Pinto exigem ainda "aos deputados da maioria eleitos por Viseu, bem como os
governantes da região, nomeadamente os da economia" que venham a público "dizer o que têm andado a fazer
para revitalizar a economia do país e da região e qual a palavra que têm para os empresários e para os
trabalhadores que não seja a da austeridade e a de um futuro sem esperança".
A comissão de trabalhadores da PSA está, desde o início da manhã, em reuniões com os trabalhadores e com a
administração e ainda não foi possível à Lusa contactar os elementos que a integram.
Mas, em declarações à agência Lusa, Elísio Oliveira, diretor financeiro da PSA-Mangualde, explicou hoje que, a
partir de 02 de abril, "a empresa retoma a produção em dois turnos", acabando com a equipa da noite, que tinha
entrado em novembro de 2010.
"Anunciámo-la por um período transitório de seis meses para fazer face às encomendas que naquele contexto de
mercado nos eram favoráveis. Tudo fizemos para prolongar a equipa até ao limite das nossas possibilidades,
tendo em conta o mercado e a flexibilidade que tínhamos por via da bolsa de horas", explicou.
No entanto, "face à quebra das economias, nomeadamente europeias, quer no final de 2011, quer às
perspetivas de crescimento quase nulo em toda a Europa", o Centro de Produção de Mangualde tem de "rever os
programas de produção" e fazer novo ajustamento.
"A partir do segundo semestre do ano passado começou a haver um arrefecimento da economia, com reflexo
nos mercados, e pressentia-se que os mercados estavam a cair e que, eventualmente, poderíamos ter de fazer
ajustamentos", acrescentou.
Elísio Oliveira garantiu que, neste momento, é impossível prolongar o terceiro turno, porque se corria o risco de
"pôr em causa a empresa toda" e, consequentemente, os restantes trabalhadores.
Desta forma, a empresa não poderá renovar os contratos dos 350 trabalhadores, mas garante que honrará todos
os compromissos legais e os apoiará junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Elísio Oliveira tem esperança de que a empresa ainda consiga recuperar o terceiro turno, "assim os mercados
cresçam e o justifiquem", até porque "está no seu ADN" criar emprego e ganhar dimensão.
"Nos últimos 20 anos tivemos um emprego médio de mil pessoas, nos últimos dez anos um emprego médio de
1200 e sempre que temos oportunidade de crescer tudo fazemos para agarrar. Temos tido a confiança e a
melhor colaboração do grupo nesse sentido", disse.
RB/AMF
Lusa/fim
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Data 26-02-2012

Meio: Diário de Viseu
Secção Tome Nota

Data 27-02-2012
Página 6

Meio: Diário de Viseu
Secção Tome Nota

Data 27-02-2012
Página 6

Meio: Metronews

Data 27-02-2012

Meio: Metronews

Data 27-02-2012

Meio: Viseu Mais

Data 27-02-2012

Meio: Viseu Mais

Data 27-02-2012

Meio: Diário de Viseu
Secção Região

Data 28-02-2012
Página 1,8

Meio: Diário de Viseu
Secção Tome Nota

Data 28-02-2012
Página 6

Meio: Diário de Viseu
Secção Tome Nota

Data 28-02-2012
Página 6

Meio: Jornal de Negócios

Data 20-02-2012

Secção Empresas

Página 10

Meio: Diário Económico
Secção Empresas

Data 20-02-2012
Página 26

Meio: Diário de Viseu
Secção tome nota

Data 29-02-2012
Página 6

Meio: Diário de Viseu
Secção Região

Data 29-02-2012
Página 9

Meio: Diário de Viseu
Secção Região

Data 29-02-2012
Página 9

Meio: Diário de Viseu
Secção tome nota

Data 29-02-2012
Página 6

Meio: Inovar Mangualde

Data 29-02-2012

Meio: Inovar Mangualde

Data 24-02-2012

Meio: Inovar Mangualde

Data 22-02-2012

Meio: Dão TV

Data 28-02-2012

Meio: Viseu Mais

Data 28-02-2012

Meio: TVNelas

Data 29-02-2012

Meio: TVNelas

Data 29-02-2012

Meio: Rádio Mangualde Online

Data 29-02-2012

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 1,8

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 1,5

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 1,12

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 12

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 4

Meio: Renascimento
Secção

Data 01-02-2012
Página 9

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 1,8,9

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página ,9

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 1,7

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 9

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 5

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 6

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 11

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 12

Meio: Renascimento
Secção

Data 15-02-2012
Página 13

Meio: Bombeiros de Portugal
Secção

Data 01-02-2012
Página 6

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 5

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 9

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 16

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 1,3

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 4

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 4

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 1,10,11

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 17

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 19

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 16

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 18

Meio: Zurara
Secção

Data 01-02-2012
Página 18

