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Depósito de abastecimento de água em Contenças de Cima concluído

Já estão concluídas as obras de construção
do depósito de abastecimento de água em Contenças de Cima, na Freguesia de Santiago de
Cassurrães. A obra, que representou um investimento da autarquia que rondou os 47 mil
euros, entrou em funcionamento ontem.
Com a construção deste reservatório, com capacidade de armazenamento de 40m3, a
autarquia resolve o problema de abastecimento de água que afectava as populações de
Contenças há cerca de duas décadas. É de referir que, esta intervenção permitiu aumentar a
capacidade de armazenamento, de pouco mais de 1.000 litros, para cerca de 40.000 litros, e
criar as condições perfeitas para garantir a elevada qualidade de abastecimento de água da
rede pública à população.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "este investimento era
ID: 3758700

de extrema importância para as populações que sofriam há cerca de 20 anos com cortes de
abastecimento de água com muita frequência". O autarca considera que, "esta obra veio
melhorar a qualidade de vida das populações que passam agora a ter abastecimento
contínuo de água devidamente controlada e com a qualidade que a população merece". O
edil mangualdense afirmou ainda que "este tipo de investimento é a prova da determinação
do município em canalizar recursos financeiros para investimentos públicos em prol das
populações", lamentando que "a população tenha que ter esperado cerca de 20 anos por um
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bem a que tem legitimamente direito” e que "em pleno século XXI as prioridades da autarquia
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tenham que passar por investimentos que já deveriam ter sido feitos há muitos anos."
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Mangualde recebeu meio milhar de ciclistas
Na mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação
Portuguesa de Ciclismo

“É uma prova de grande importância para o ciclismo, uma modalidade de referência no
concelho, que aposta no desporto de formação jovem” – Joaquim Patrício, Vice-Presidente
da autarquia.
No passado fim-de-semana, dias 23 e 24 de Julho, cerca de 500 ciclistas participaram na
mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação Portuguesa de
Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. O encontro realizou-se em
Mangualde e contou com a presença de escolas de formação de ciclismo de norte a sul país.
Nas vertentes de Estrada e BTT, no sábado à tarde e no domingo de manhã, foi possível
assistir às provas das várias categorias de formação, desde os benjamins até aos juvenis.
Para além das provas desportivas, realizou-se no sábado, dia 23, na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, o colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play”. A sessão, proferida pelo
Prof. da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Carlos Eduardo Barros Gonçalves,
abordou a temática do doping com o intuito de consciencializar todos os participantes para
esta problemática. A iniciativa contou com a presença de cerca de uma centena de
representantes das escolas envolvidas na prova. Joaquim Patrício, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde e Vereador do Desporto, esteve presente na abertura da
cerimónia.
Para o Vice-Presidente da autarquia mangualdense, esta “é uma prova de grande
ID: 3758704

importância para o ciclismo, uma modalidade de referência no concelho, que aposta no
desporto de formação jovem”. Joaquim Patrício considera que este tipo de desporto está
“intimamente ligado aos nossos jovens, onde a componente lúdica e recreativa ultrapassa a
competição, e por isso merece todo o apoio da câmara”. Acrescentando que “estamos
perante um evento que gera uma grande dinâmica no concelho, gerando riqueza, uma vez
que atrai milhares de visitantes a Mangualde, entre familiares, atletas e amantes desta
modalidade”.
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No final das provas, os primeiros cinco classificados por equipas e os primeiros cinco
classificados individuais, por vertente e por escalão (masculino e feminino) receberam os
seus prémios numa cerimónia que teve lugar no Estádio Municipal de Mangualde. A entrega
dos troféus ficou a cargo de Joaquim Patrício, Vice-Presidente da autarquia mangualdense,
Miguel Cardoso e José Marques, em representação da UVP – Federação Portuguesa de
Ciclismo e Joaquim Almeida, em representação do Dá Gás.
A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação Portuguesa de
Ciclismo, contou com os apoios da Liberty Seguros, do IDP – Instituto do Desporto de
Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde Online e a Rádio Mangualde foram os
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media partners.
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Contenças de Cima já tem depósito de abastecimento de água –
Mangualde
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Já estão concluídas as obras de construção do depósito de abastecimento de água em
Contenças de Cima, na Freguesia de Santiago de Cassurrães. A obra, que representou um
investimento da autarquia que rondou os 47 mil euros, entrou em funcionamento ontem.

Com a construção deste reservatório, com capacidade de armazenamento de 40m3, a
autarquia resolve o problema de abastecimento de água que afectava as populações de
Contenças há cerca de duas décadas. É de referir que, esta intervenção permitiu aumentar a
capacidade de armazenamento, de pouco mais de 1.000 litros, para cerca de 40.000 litros, e
criar as condições perfeitas para garantir a elevada qualidade de abastecimento de água da
rede pública à população.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo “este investimento era
de extrema importância para as populações que sofriam há cerca de 20 anos com cortes de
abastecimento de água com muita frequência”. O autarca considera que, “esta obra veio

Contenças de Cima já tem depósito de abastecimento de água – Mangualde

29-07-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

29-07-2011

Título: Contenças de Cima já tem depósito de abastecimento de água – Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3740371

melhorar a qualidade de vida das populações que passam agora a ter abastecimento
contínuo de água devidamente controlada e com a qualidade que a população merece”. O
edil mangualdense afirmou ainda que “este tipo de investimento é a prova da determinação
do município em canalizar recursos financeiros para investimentos públicos em prol das
populações”, lamentando que “a população tenha que ter esperado cerca de 20 anos por um
bem a que tem legitimamente direito” e que “em pleno século XXI as prioridades da autarquia
tenham que passar por investimentos que já deveriam ter sido feitos há muitos anos.”
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Mangualde recebeu meio milhar de ciclistas
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Na mais importante prova do calendário de competições jovens da
Federação Portuguesa de Ciclismo
“É uma prova de grande importância para o ciclismo, uma modalidade de
referência no concelho, que aposta no desporto de formação jovem” – Joaquim
Patrício, Vice-Presidente da autarquia.
No passado fim-de-semana, dias 23 e 24 de Julho, cerca de 500 ciclistas
participaram na mais importante prova do calendário de competições jovens da
Federação Portuguesa de Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo.
O encontro realizou-se em Mangualde e contou com a presença de escolas de
formação de ciclismo de norte a sul país.
Nas vertentes de Estrada e BTT, no sábado à tarde e no domingo de manhã, foi
possível assistir às provas das várias categorias de formação, desde os benjamins
até aos juvenis.

Para além das provas desportivas,
realizou-se no sábado, dia 23, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o
colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play”. A sessão, proferida pelo Prof. da
Universidade de Coimbra, Professor Doutor Carlos Eduardo Barros Gonçalves,
abordou a temática do doping com o intuito de consciencializar todos os
participantes para esta problemática. A iniciativa contou com a presença de cerca
de uma centena de representantes das escolas envolvidas na prova. Joaquim
Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde e Vereador do Desporto, esteve presente na abertura da cerimónia.
Para o Vice-Presidente da autarquia mangualdense, esta “é uma prova de grande
importância para o ciclismo, uma modalidade de referência no concelho, que
aposta no desporto de formação jovem”. Joaquim Patrício considera que este tipo
de desporto está “intimamente ligado aos nossos jovens, onde a componente
lúdica e recreativa ultrapassa a competição, e por isso merece todo o apoio da
câmara”. Acrescentando que “estamos perante um evento que gera uma grande
dinâmica no concelho, gerando riqueza, uma vez que atrai milhares de visitantes a
Mangualde, entre familiares, atletas e amantes desta modalidade”.
No final das provas, os primeiros cinco classificados por equipas e os primeiros
cinco classificados individuais, por vertente e por escalão (masculino e feminino)
receberam os seus prémios numa cerimónia que teve lugar no Estádio Municipal
de Mangualde. A entrega dos troféus ficou a cargo de Joaquim Patrício, VicePresidente da autarquia mangualdense, Miguel Cardoso e José Marques, em
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representação da UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo e Joaquim Almeida,
em representação do Dá Gás.
A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação
Portuguesa de Ciclismo, contou com os apoios da Liberty Seguros, do IDP –
Instituto do Desporto de Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde
Online e a Rádio Mangualde foram os media partners.
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Mangualde: Assinalou Dia dos Avós com 800 Séniores que participaram
no «Arraial Sénior»
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e Mª José Coelho,
Vereadora da Acção Social, presentes na iniciativa, durante a qual chamaram a atenção para
o papel fundamental dos avós na nossa sociedade.
Na passada terça-feira, Mangualde celebrou, mais uma vez, o Dia dos Avós com a
realização de um «Arraial Sénior». A iniciativa, organizada pela autarquia mangualdense,
realizou-se no monte da Nossa Senhora do Castelo e contou com a presença de 800
seniores do concelho.

ID: 3738127

O edil mangualdense, João Azevedo, e a Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal, Maria José Coelho, não faltaram ao encontro. O autarca mangualdense
aproveitou o momento para destacar o papel que os avós assumem na sociedade actual e a
sua elevada importância “é fundamental reflectir sobre a importância dos avós, e dos
seniores em geral, na vida da família e da sociedade”, acrescentado que “a sua experiência e
sabedoria devem ser respeitadas e aproveitadas por todos”. Já a Vereadora da Acção Social
considera que esta iniciativa “é de suma importância para os seniores do nosso concelho,
não só pelo convívio, mas pelo que representam para a nossa sociedade. São iniciativas
como esta que marcam a diferença nos tempos actuais, em que a sociedade esquece muitas
vezes os mais velhos”.
Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia especial contou com um programa
repleto de animação. Missa Solene presidida pelo Pároco de Cunha Baixa, troca de
merendas e tarde de animação constituíram o programa. Todos os participantes,
individualmente ou em grupo, tiveram a oportunidade de contribuir para animar este dia e
completar o programa cultural com canções, anedotas, poemas, teatro… Assim, pode-se
assistir à actuação de Maria de Jesus Costa, do Centro Paroquial da Cunha Baixa, de Maria
Graça Almeida, de Maria Brízida Coelho, do Centro Social de Abrunhosa-a-Velha, de Manuel
Chaves, de Maria Pia, de Tininha, da Escola de Música Raul Linhares (EMRL), de Eugénia,
de Natividade, do Grupo Musical da Universidade Sénior dos Rotary de Mangualde – Cantar
Sénior, da Escola de Música Palco de Encantos, de António Costa, de Maria Elisa e de
Óscar Figueiredo. Os netos, Inês e Beatriz e Andreia e Telma, também quiseram marcar
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presença, e brindaram os presentes com um espectáculo de fado. No final, a Câmara
Municipal ofereceu bolo e sumo a todos os presentes. A iniciativa, que decorreu em ambiente
de grande entusiasmo e confraternização, foi do agrado dos participantes como se pode
constatar durante o evento.

ID: 3738127

A autarquia mangualdense agradece a todos os que contribuíram para a realização e para o
êxito desta iniciativa: participantes, Presidentes de Juntas de Freguesia, Pároco da Cunha
Baixa, Agrupamento de Escolas de Mangualde, Coro – constituído por voluntárias da Santa
Casa da Misericórdia e alguns membros do Cantar Sénior -, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Bombeiros Voluntários, Santa Casa da Misericórdia, IPSS´s que participaram
no espectáculo, Escolas de Música Palco de Encantos e Raul Linhares, grupo musical
Cantar Sénior, pastelaria Espiga Dourada e café Arca dos Caracóis.
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Mangualde: contenças de cima já tem NOVO depósito de abastecimento
de água
Investimento municipal, de cerca de 47 mil euros, aumenta capacidade de armazenamento
para os 40 mil litros de água.
“Esta obra veio melhorar a qualidade de vida das populações que passam agora a ter
abastecimento contínuo de água devidamente controlada e com a qualidade que a
população merece” – afirma o edil mangualdense, João Azevedo.

Já estão concluídas as obras de
construção do depósito de abastecimento de água em Contenças de Cima, na Freguesia de
Santiago de Cassurrães. A obra, que representou um investimento da autarquia que rondou
os 47 mil euros, entrou em funcionamento ontem.

ID: 3740078

Com a construção deste reservatório, com capacidade de armazenamento de 40m3, a
autarquia resolve o problema de abastecimento de água que afectava as populações de
Contenças há cerca de duas décadas. É de referir que, esta intervenção permitiu aumentar a
capacidade de armazenamento, de pouco mais de 1.000 litros, para cerca de 40.000 litros, e
criar as condições perfeitas para garantir a elevada qualidade de abastecimento de água da
rede pública à população.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo “este investimento era
de extrema importância para as populações que sofriam há cerca de 20 anos com cortes de
abastecimento de água com muita frequência”. O autarca considera que, “esta obra veio
melhorar a qualidade de vida das populações que passam agora a ter abastecimento
contínuo de água devidamente controlada e com a qualidade que a população merece”.
O edil mangualdense afirmou ainda que “este tipo de investimento é a prova da
determinação do município em canalizar recursos financeiros para investimentos públicos em
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prol das populações”, lamentando que “a população tenha que ter esperado cerca de 20
anos por um bem a que tem legitimamente direito” e que “em pleno século XXI as prioridades
da autarquia tenham que passar por investimentos que já deveriam ter sido feitos há muitos
anos.”
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Mangualde vai estar em festa
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já uma tradição
da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município.

Durante os três dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a população:
Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos nomes
esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no Live Beach.

ID: 3738310

No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de Antiguidades
que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as actuações das
bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato e das escolas de
música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e o Encontro de Folclore, no
Largo do Rossio.
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Mangualde assinalou Dia dos Avós
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Na
passada terça-feira, Mangualde celebrou, mais uma vez, o Dia dos Avós com a realização de
um «Arraial Sénior». A iniciativa, organizada pela autarquia mangualdense, realizou-se no
monte da Nossa Senhora do Castelo e contou com a presença de 800 seniores do concelho.

O edil mangualdense, João Azevedo, e a Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal,
Maria José Coelho, não faltaram ao encontro. O autarca mangualdense aproveitou o
momento para destacar o papel que os avós assumem na sociedade actual e a sua elevada
importância “é fundamental reflectir sobre a importância dos avós, e dos seniores em geral,
na vida da família e da sociedade”, acrescentado que “a sua experiência e sabedoria devem
ser respeitadas e aproveitadas por todos”. Já a Vereadora da Acção Social considera que
esta iniciativa “é de suma importância para os seniores do nosso concelho, não só pelo
convívio, mas pelo que representam para a nossa sociedade. São iniciativas como esta que
marcam a diferença nos tempos actuais, em que a sociedade esquece muitas vezes os mais
velhos”.
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Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia especial contou com um programa
repleto de animação. Missa Solene presidida pelo Pároco de Cunha Baixa, troca de
merendas e tarde de animação constituíram o programa. Todos os participantes,
individualmente ou em grupo, tiveram a oportunidade de contribuir para animar este dia e
completar o programa cultural com canções, anedotas, poemas, teatro… Assim, pode-se
assistir à actuação de Maria de Jesus Costa, do Centro Paroquial da Cunha Baixa, de Maria
Graça Almeida, de Maria Brízida Coelho, do Centro Social de Abrunhosa-a-Velha, de Manuel
Chaves, de Maria Pia, de Tininha, da Escola de Música Raul Linhares (EMRL), de Eugénia,
de Natividade, do Grupo Musical da Universidade Sénior dos Rotary de Mangualde – Cantar
Sénior, da Escola de Música Palco de Encantos, de António Costa, de Maria Elisa e de
Óscar Figueiredo. Os netos, Inês e Beatriz e Andreia e Telma, também quiseram marcar
presença, e brindaram os presentes com um espectáculo de fado. No final, a Câmara
Municipal ofereceu bolo e sumo a todos os presentes. A iniciativa, que decorreu em ambiente
de grande entusiasmo e confraternização, foi do agrado dos participantes como se pode
constatar durante o evento.

ID: 3740339

A autarquia mangualdense agradece a todos os que contribuíram para a realização e para o
êxito desta iniciativa: participantes, Presidentes de Juntas de Freguesia, Pároco da Cunha
Baixa, Agrupamento de Escolas de Mangualde, Coro – constituído por voluntárias da Santa
Casa da Misericórdia e alguns membros do Cantar Sénior -, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Bombeiros Voluntários, Santa Casa da Misericórdia, IPSS´s que participaram
no espectáculo, Escolas de Música Palco de Encantos e Raul Linhares, grupo musical
Cantar Sénior, pastelaria Espiga Dourada e café Arca dos Caracóis.
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Mangualde vai estar em Festa

De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já uma tradição
da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município.

Durante os três dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a população:
Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos nomes
esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no Live Beach.

ID: 3739992

No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de Antiguidades
que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as actuações das
bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato e das escolas de
música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e o Encontro de Folclore, no
Largo do Rossio.

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
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Pelo segundo ano consecutivo, e inserido na programação das Festas da Cidade, realizarse-á o II Festival de Sopa de Mangualde, no Domingo, dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no
Largo Dr. Couto, onde os visitantes poderão saborear diversas sopas tradicionais
portuguesas.

ID: 3739992

É de salientar que, para além da programação apresentada, as festas da cidade contarão
ainda com diversos momentos especiais, uma vez que o programa ainda não se encontra
totalmente fechado.
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Festas da Cidade de Mangualde de 2 a 5 de Setembro
Concertos do Toy, André Sardet e Angriff, Feira de Antiguidades e II Festival de Sopa são
alguns dos momentos que compõem o programa.
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de animação.
As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já uma tradição
da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município.
Durante os três dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a população:
Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos nomes
esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no Live Beach.

ID: 3739973

No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de Antiguidades
que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as actuações das
bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato e das escolas de
música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e o Encontro de Folclore, no
Largo do Rossio.
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«Memórias Municipais» em Exposição na Câmara de Mangualde

De 3 a 31 de Agosto, o átrio da Câmara Municipal de Mangualde acolhe
a exposição «Memórias Municipais», numa iniciativa que pretende dar a conhecer o
património cultural da autarquia. A exposição realiza-se no âmbito das comemorações dos
25 anos de elevação de Mangualde a cidade.
Balanças, pesos e medidas, máquinas de escrever, furadores, pisa papéis antigos,
computador antigo, livros de escrita e outros livros relacionados com a actividade burocrática,
bem como outros materiais antigos dos diversos serviços da Câmara compõem a panóplia
de peças que poderão ser vistas nesta mostra.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às 17h00.
E «MEMÓRIAS DE ARQUIVO» NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposição documental de 1 a 31 de Agosto.

ID: 3739980

Paralelamente, e de forma a continuar a dar a conhecer as memórias de Mangualde, a
autarquia mangualdense, através do Arquivo Municipal, vai realizar a exposição documental
«Memórias de Arquivo». A mostra vai estar patente de 1 a 31 de Agosto, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, com um espólio que reflete o elevado esforço de pesquisa e
recolha do Arquivo Municipal, que desta forma contribui com mais uma acção de divulgação
de documentação de elevado interesse histórico-cultural.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 19h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Festas da Cidade de Mangualde de 2 a 5 de Setembro
28 Julho, 2011 | Autor: ViseuMais

Concertos do Toy, André Sardet e Angriff, Feira de Antiguidades e II Festival de Sopa são
alguns dos momentos que compõem o programa.
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.
Durante os três dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no Live
Beach.

ID: 3740684

No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de
Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as
actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato
e das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e o
Encontro de Folclore, no Largo do Rossio.

Festas da Cidade de Mangualde de 2 a 5 de Setembro

28-07-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

28-07-2011

Título: Festas da Cidade de Mangualde de 2 a 5 de Setembro
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE

Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
Pelo segundo ano consecutivo, e inserido na programação das Festas da Cidade,
realizar-se-á o II Festival de Sopa de Mangualde, no Domingo, dia 4 de Setembro, pelas
18h30, no Largo Dr. Couto, onde os visitantes poderão saborear diversas sopas
tradicionais portuguesas.

ID: 3740684

É de salientar que, para além da programação apresentada, as festas da cidade contarão
ainda com diversos momentos especiais, uma vez que o programa ainda não se encontra
totalmente fechado.
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MANGUALDE: Festa da Cidade de 2 a 5 de
Setembro
Posted on Quarta-feira, Julho 27, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

MANGUALDE VAI ESTAR EM FESTA

Concertos do Toy, André Sardet e Angriff, Feira de Antiguidades e II Festival de Sopa são
alguns dos momentos que compõem o programa.
De 2 a 5 de Setembro, Mangualde vai estar em festa com um programa repleto de
animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde, são já
uma tradição da cidade mangualdense e esperam atrair, mais uma vez, inúmeros
visitantes ao município.

ID: 3736818

Durante os três dias de festa são várias as atracções musicais que vão animar a
população: Toy, André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi são alguns dos
nomes esperados. Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no Live
Beach.
No sábado e no domingo, durante todo o dia, vai ser possível visitar a Feira de
Antiguidades que estará montada no Largo do Rossio. Do programa constam, ainda, as
actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato
e das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, no Largo Dr. Couto, e o
Encontro de Folclore, no Largo do Rossio.
II FESTIVAL DE SOPA DE MANGUALDE
Dia 4 de Setembro, pelas 18h30, no Largo Dr. Couto
Pelo segundo ano consecutivo, e inserido na programação das Festas da Cidade,
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realizar-se-á o II Festival de Sopa de Mangualde, no Domingo, dia 4 de Setembro, pelas
18h30, no Largo Dr. Couto, onde os visitantes poderão saborear diversas sopas
tradicionais portuguesas.

ID: 3736818

É de salientar que, para além da programação apresentada, as festas da cidade contarão
ainda com diversos momentos especiais, uma vez que o programa ainda não se encontra
totalmente fechado.
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MANGUALDE: Promove cinema junto dos
Séniores
Posted on Terça-feira, Julho 26, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Até Setembro nas IPSS’s do concelho de
Mangualde
«CICLO DE CINEMA PORTUGUÊS»

Iniciativa integra-se no Eixo de Intervenção
“Promover o Envelhecimento Protegido” da
Rede Social de Mangualde.

ID: 3736819

Com o objectivo de promover momentos diferentes e ocupar os tempos livres dos
seniores, que se encontram institucionalizados em Lares e Centros de Dia do concelho de
Mangualde, a autarquia mangualdense em parceria com a Rede Social de Mangualde
está a promover um conjunto de sessões de visionamento de filmes antigos realizados
por autores portugueses, numa iniciativa intitulada «Ciclo de Cinema Português».
Com início no passado dia 19 de Julho, este ciclo de cinema vai percorrer as várias
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho - Centro Social de
Fornos de Maceira Dão, Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, Associação
Cultural e Recreativa da Freixiosa, Centro Social e Paroquial de Santiago de Cassurrães,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Centro de
Dia de Chãs de Tavares, Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Associação
de Solidariedade Social de Contenças de Baixo – até ao próximo mês de Setembro.
“Canção de Lisboa” e “O Costa do Castelo” são alguns dos filmes que vão poder ser
visualizados.
A iniciativa integra-se no âmbito do Plano de Acção 2011, Eixo de Intervenção “Promover
o Envelhecimento Protegido” do Plano de Desenvolvimento Social (PDS), da Rede Social
de Mangualde, definido para o triénio 2011- 2014.
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Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo - Futuro do ciclismo pedalou
em Mangualde

O concelho de Mangualde acolheu, neste fim-de-semana, o Encontro Nacional de Escolas de
Ciclismo, nas vertentes de estrada e de BTT.
Participaram cerca de 400 crianças, desde a categoria de benjamins até à de juvenis. As
provas cativaram imenso público, entre familiares dos ciclistas e cidadãos de Mangualde que
quiseram aplaudir o esforço empenhado das crianças.

ID: 3736099

Além da aprendizagem e da competição saudável, o fim-de-semana ficou assinalado pela
pedagogia. No sábado, antes das provas, realizou-se o colóquio "Defesa do Ciclismo Limpo
e do Fair-Play", que teve a participação dos responsáveis pelas escolas de ciclismo
participantes no Encontro.
O Encontro Nacional de Escolas foi uma enorme festa de ciclismo, cuja organização esteve a
cargo da Federação Portuguesa de Ciclismo, com a colaboração da Câmara Municipal de
Mangualde e do Dá Gás, Clube de Mangualde.
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Meio milhar de ciclistas pedalaram em Mangualde

No passado fim-de-semana, dias 23 e 24 de Julho, cerca de 500 ciclistas participaram na
mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação Portuguesa de
Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. O encontro realizou-se em
Mangualde e contou com a presença de escolas de formação de ciclismo de norte a sul país.

ID: 3736205

Nas vertentes de Estrada e BTT, no sábado à tarde e no domingo de manhã, foi possível
assistir às provas das várias categorias de formação, desde os benjamins até aos juvenis.
Para além das provas desportivas, realizou-se no sábado, dia 23, na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, o colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play”. A sessão, proferida pelo
Prof. da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Carlos Eduardo Barros Gonçalves,
abordou a temática do doping com o intuito de consciencializar todos os participantes para
esta problemática. A iniciativa contou com a presença de cerca de uma centena de
representantes das escolas envolvidas na prova. Joaquim Patrício, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde e Vereador do Desporto, esteve presente na abertura da
cerimónia.
Para o Vice-Presidente da autarquia mangualdense, esta “é uma prova de grande
importância para o ciclismo, uma modalidade de referência no concelho, que aposta no
desporto de formação jovem”. Joaquim Patrício considera que este tipo de desporto está
“intimamente ligado aos nossos jovens, onde a componente lúdica e recreativa ultrapassa a
competição, e por isso merece todo o apoio da câmara”. Acrescentando que “estamos
perante um evento que gera uma grande dinâmica no concelho, gerando riqueza, uma vez
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que atrai milhares de visitantes a Mangualde, entre familiares, atletas e amantes desta
modalidade”.
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Meio milhar de ciclistas pedalaram em Mangualde

No passado fim-de-semana, dias 23 e 24 de Julho, cerca de 500
ciclistas participaram na mais importante prova do calendário de competições jovens da
Federação Portuguesa de Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. O
encontro realizou-se em Mangualde e contou com a presença de escolas de formação de
ciclismo de norte a sul país.
Nas vertentes de Estrada e BTT, no sábado à tarde e no domingo de manhã, foi possível
assistir às provas das várias categorias de formação, desde os benjamins até aos juvenis.

ID: 3736092

Para além das provas desportivas, realizou-se no sábado, dia 23, na Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, o colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play”. A sessão, proferida pelo
Prof. da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Carlos Eduardo Barros Gonçalves,
abordou a temática do doping com o intuito de consciencializar todos os participantes para
esta problemática. A iniciativa contou com a presença de cerca de uma centena de
representantes das escolas envolvidas na prova. Joaquim Patrício, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde e Vereador do Desporto, esteve presente na abertura da
cerimónia.
Para o Vice-Presidente da autarquia mangualdense, esta “é uma prova de grande
importância para o ciclismo, uma modalidade de referência no concelho, que aposta no
desporto de formação jovem”. Joaquim Patrício considera que este tipo de desporto está
“intimamente ligado aos nossos jovens, onde a componente lúdica e recreativa ultrapassa a
competição, e por isso merece todo o apoio da câmara”. Acrescentando que “estamos
perante um evento que gera uma grande dinâmica no concelho, gerando riqueza, uma vez
que atrai milhares de visitantes a Mangualde, entre familiares, atletas e amantes desta
modalidade”.
No final das provas, os primeiros cinco classificados por equipas e os primeiros cinco
classificados individuais, por vertente e por escalão (masculino e feminino) receberam os
seus prémios numa cerimónia que teve lugar no Estádio Municipal de Mangualde. A entrega
dos troféus ficou a cargo de Joaquim Patrício, Vice-Presidente da autarquia mangualdense,
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Miguel Cardoso e José Marques, em representação da UVP – Federação Portuguesa de
Ciclismo e Joaquim Almeida, em representação do Dá Gás.

ID: 3736092

A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação Portuguesa de
Ciclismo, contou com os apoios da Liberty Seguros, do IDP – Instituto do Desporto de
Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde Online e a Rádio Mangualde foram os
media partners.
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Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa
Cervães e Câmara Municipal de Mangualde desencadearam os mecanismos
legais, para candidatarem as freguesias aos apoios extraordinários do
PRODER, que resultaram em 41 mil euros de apoio prevenção de
incêndios florestais: tratamento de caminhos
Os fogos que consumiram centenas de hectares em Agosto do ano passado no
concelho de Mangualde e que provocaram a destruição de terrenos agrícolas, de
mato, de floresta e de caminhos florestais, levaram a que o executivo autárquico
procurasse imediatamente apoios para a recuperação das zonas mais afectadas
pelos incêndios. Na altura da visita do Ministro da Agricultura do Governo de José
Sócrates, António Serrano prometeu que os apoios chegariam às áreas mais
afectadas para de alguma forma suprir os danos provocados pelos incêndios e
promover a recuperação do potencial produtivo da região.
As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa
Cervães e a Câmara Municipal de Mangualde despoletaram os mecanismos legais
para candidatarem 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 acima mencionadas. Os caminhos
intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e
tratamento de caminhos efectuada até hoje no concelho de Mangualde.

«ESTAS INTERVENÇÕES SIGNIFICAM (…) UMA
MAIS-VALIA EM ACESSOS A ZONAS FLORESTAIS, DE MATO E AGRÍCOLAS
NAS FREGUESIAS AFECTADAS» - JOÃO AZEVEDO
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «estas intervenções
significam o culminar de um compromisso assumindo há cerca de um ano pelo ExMinistro da Agricultura, António Serrano e significa claramente uma mais-valia em
acessos a zonas florestais, de mato e agrícolas nas freguesias afectadas». Para
João Azevedo «as intervenções efectuadas possibilitam no futuro próximo um
melhor acesso àqueles que dependem de terrenos agrícolas e florestais para
produzir e em caso de incêndios futuros facilitam o acesso dos bombeiros». O edil
mangualdense sublinha ainda que «o timing das intervenções é importante porque
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aproxima-se a época de incêndios mas este tipo de trabalhos têm que ser
planeados e ordenados para que se possam estender a todo o concelho e
nomeadamente a áreas onde o risco de incêndio é grande». Afirmou também que
«a comparticipação a 100% dos 41 mil euros na recuperação e tratamento dos
caminhos nas freguesias referenciadas só foi possível porque as juntas de
freguesia actuaram com grande empenho e determinação na vinda dos dinheiros
do PRODER e por isso estão todas de parabéns pelo trabalho feito».
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Mangualde - «Reutilizar para Aprender» - Recolha de manuais
escolares usados apoia famílias carenciadas
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Durante o mês de Julho, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves
Campanha de solidariedade social proporciona uma nova vida a cada manual e
ajuda as famílias mais carenciadas.
Durante o mês de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde está a promover uma
recolha de manuais escolares usados, integrada na campanha «Reutilizar para
Aprender». A iniciativa proporciona uma nova vida a estes livros, ajudando, ao
mesmo tempo, as famílias mais carenciadas.
Assim, recolher manuais escolares usados para posterior distribuição a famílias
carenciadas do concelho; apoiar a comunidade, rentabilizando os rendimentos
familiares, e o meio ambiente; incutir nos alunos, pais e professores, uma cultura
de respeito pelos livros, de partilha e reutilização e promover a igualdade de
oportunidades no acesso aos recursos didáctico pedagógicos são os principais
objectivos desta campanha de solidariedade social que vem complementar o
apoio já dado pela Acção Social escolar às famílias.
É de salientar que, só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo
ano lectivo, completos em nº de páginas e/ ou volumes e em bom estado de
conservação. Durante o processo de selecção todos os manuais serão analisados
criteriosamente, divididos por anos e por temáticas para posteriormente serem
entregues às famílias inscritas no projecto.
As famílias interessadas em receber estes manuais deverão inscrever-se na
Biblioteca Municipal ou em www.cmmangualde.pt durante o mês de Julho. A
distribuição dos manuais será feita durante o mês de Setembro, mediante a
apresentação do comprovativo de inscrição no projecto. Depois deste processo
completo, e no caso de ainda haver manuais, estes poderão ser entregues a
outras famílias. É de salientar que, embora a entrega dos manuais não tenha
critério de exclusão, esta está condicionada pelo número de exemplares
recolhidos pelo que se apela à participação e contribuição de todos.
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Mangualde recebe encontro nacional de escolas de ciclismo
Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.
Mangualde vai receber todas as escolas de formação de ciclismo do país, naquela
que é a mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação
Portuguesa de Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. Assim, nos
dias 23 e 24 de Julho, Mangualde será palco de diversas provas de Estrada e de
BTT, onde são esperados mais de meio milhar de atletas.
A recepção das equipas, no dia 23, será feita no secretariado, junto à meta, entre
as 11h30 e as 13h00. No sábado (dia 23) as provas decorrerão das 16h00 às
19h30 e no Domingo (dia 24) das 9h00 às 13h00. Para o efeito será cortado o
trânsito nas artérias onde decorrerá a prova, desde a rotunda da rádio até à
rotunda do centro de saúde, nos horários já referidos.
Para além das provas desportivas, decorrerá no dia 23 de Julho na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, pelas 14h30, o colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo
e Fair Play”. A sessão, proferida pelo Prof. Da Universidade de Coimbra, Professor
Doutor Carlos Eduardo Barros Gonçalves, pretende abordar a temática do doping
e consciencializar todos os participantes para esta problemática e dirige-se a
todas as escolas envolvidas na prova.
No final das provas, os primeiros cinco classificados por equipas e os primeiros
cinco classificados individuais, por vertente e por escalão (masculino e feminino)
receberão os seus prémios numa cerimónia que terá lugar no Domingo, pelas
14h30, no Estádio Municipal de Mangualde.
A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação
Portuguesa de Ciclismo, conta com os apoios da Liberty Seguros, do IDP –
Instituto do Desporto de Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde
Online e a Rádio Mangualde são os media partners.
PROGRAMA DAS PROVAS
Sábado, dia 23
Estrada
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 17h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Iniciados
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Infantis
Disciplina: Velocidade – 50 Metros
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 18h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Juvenis
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Disciplina: Contra Relógio
Início da Prova: 17h00
Local: Av. Conde D. Henrique
Percurso: C/R de 2.300 Mt = 1 volta
Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios
BTT
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 18h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Categoria: Iniciados
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Categoria: Infantis
Disciplina: Contra Relógio – 1.000 Metros
Início da Prova: 16h00
Percurso: XCO
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Nota: O tempo realizado serve somente para o alinhamento da partida no
Domingo!
Categoria: Juvenis
Disciplina: Contra Relógio – 1.000 Metros
Início da Prova: 17h30
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Nota: O tempo realizado serve somente para o alinhamento da partida no
Domingo!
Domingo, dia 24
Estrada
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza – 2ª Manga
Início da Prova: 09h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Iniciados
Disciplina: Linha (circuito) – 1.600 Mt
Início da Prova: 10h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Infantis
Disciplina: Linha (circuito) – 5.000 Mt
Início da Prova: 11h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
Categoria: Juvenis
Disciplina: Linha (circuito) – 20.000 Mt
Início da Prova: 11h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios
BTT
Categoria: Benjamins
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Disciplina: Destreza – 2ª Manga
Início da Prova: 09h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Categoria: Iniciados
Disciplina: XCO (circuito) – 1.000 Mt
Início da Prova: 09h30
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Categoria: Infantis
Disciplina: XCO (circuito) – 3.000 Mt
Início da Prova: 10h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Categoria: Juvenis
Disciplina: XCO (circuito) – 7.000 Mt
Início da Prova: 11h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
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Investimento de 460 mil euros, com 80% de comparticipação
«Esta era mais uma obra muito ansiada pela população. (…) Numa altura de crise
nacional e internacional é cada vez mais essencial uma gestão rigorosa, cortando
no desnecessário para poder dar continuidade ao investimento público
comparticipado pró fundos europeus e que possibilitam a execução de obras
fundamentais para os munícipes» - João Azevedo
Com o objectivo de melhorar as condições de circulação na freguesia de Espinho,
em Mangualde, tiveram início esta segunda-feira, dia 18 de Julho, os trabalhos
para a construção de uma nova ponte. 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 infraestrutura será composta por uma via automóvel e uma via pedonal. Para o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «esta era mais uma obra muito
ansiada pela população, trata-se da construção de uma nova ponte que vai
substituir a actualmente disponível. Mais uma vez este executivo dá assim
resposta a uma das intervenções mais esperadas pelas gentes de Espinho». João
Azevedo sublinha ainda que «numa altura de crise nacional e internacional é cada
vez mais essencial uma gestão rigorosa, cortando no desnecessário para poder
dar continuidade ao investimento público comparticipado pró fundos europeus e
que possibilitam a execução de obras fundamentais para os munícipes. E é isso
que a Câmara Municipal de Mangualde tem vindo a fazer, visando sempre
melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses nos sectores que
realmente importam».
A empreitada têm a duração prevista de seis meses

Mangualde – Construção da nova ponte em Espinho já arrancou

25-07-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

25-07-2011

Título: Mangualde – 1000 idosos participaram em passeio convívio
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – 1000 idosos participaram em passeio convívio

ID: 3740271

No âmbito do Projecto “Andanças Seniores”
Autarquia visou proporcionar momentos de lazer, convívio e boa disposição à
população sénior do concelho, quebrando a solidão e o isolamento a que muitas
vezes estão sujeitos.
Com o objectivo de dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do
concelho, a Câmara Municipal de Mangualde promoveu, mais uma vez, um
conjunto de passeios no âmbito do Projecto “Andanças Seniores”. Cerca de mil
idosos, oriundos de todas as freguesias do concelho, visitaram o Parque da
Senhora de La Salette, em Oliveira de Azeméis.
Foi num clima de satisfação constante que os participantes aderiram às
actividades propostas: visitaram o Berço Vidreiro (local que pretende manter viva a
memória da importância que a indústria do vidro assumiu em Oliveira de Azeméis,
desde o século XV até ao final da década de 90 do séc. XX), tiveram oportunidade
de assistir à produção artesanal ao vivo de peças feitas em vidro, desfrutaram das
merendas na companhia uns dos outros e visitaram a Capela de N. Sr.ª de La
Salette e o Parque envolvente, guiados por Isabel Araújo, responsável pela
Fundação La Salette. Já de regresso a Mangualde, visitaram a praia fluvial do
Porto Várzea, no concelho de Vouzela.
«Mais uma vez, foi com saldo positivo que terminou esta iniciativa que visava
proporcionar momentos de lazer, convívio e boa disposição à população sénior do
concelho e, desta forma, quebrar a solidão e o isolamento a que muitas vezes
estão sujeitos», diz uma nota da autarquia mangualdense.
Esta iniciativa insere-se no Eixo II “Promover o Envelhecimento Protegido”, da
Rede Social.
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Mangualde - Colaboradores da autarquia participam em acção de
sensibilização em igualdade de género

ID: 3740312

«Transformar a Câmara Municipal de Mangualde numa autarquia consciente,
capaz e pró-activa na promoção da igualdade entre mulheres e homens» é o
principal objectivo.
«Constituindo a igualdade entre homens e mulheres um dos princípios
fundamentais do direito comunitário», a Câmara Municipal de Mangualde vai levar
a cabo um conjunto de acções de sensibilização dedicadas à temática «Igualdade
de Género» destinadas aos seus colaboradores.
«Transformar a Câmara Municipal numa autarquia consciente, capaz e pró-activa
na promoção da igualdade entre mulheres e homens» é o principal objectivo desta
acção destinada aos colaboradores que ocupam cargos dirigentes, chefias
intermédias, coordenadores, responsáveis de serviço e encarregados.
Assumida esta temática como «ingrediente fundamental» na sua gestão, nas suas
políticas e práticas, bem como no desenvolvimento do território, a autarquia
pretende com esta acção «dar visibilidade à (des)igualdade de género, através de
dinâmicas de análise de género, de sensibilização e capacitação técnica das
chefias e técnicos/as da autarquia».
Esta iniciativa resulta da aprovação de uma candidatura da autarquia à medida 7.2
7.2. – Planos para a Igualdade do POPH - Programa Operacional Potencial
Humano, com vista à implementação do Plano para a Igualdade no Município de
Mangualde.
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Mangualde – Curso de «desenvolvimento pessoal, social e
profissional» já está a decorrer
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Curso insere-se no eixo de intervenção «Fomentar a Funcionalidade
Familiar», do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde
Dotar os formandos de competências que lhes permitem construir uma imagem
realista de si próprio, de um relacionamento saudável com os outros e de um
projecto de vida coerente e exequível são os principais objectivos.
Está a decorrer na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde, o
Curso «Desenvolvimento Pessoal, Social e Profissional», promovido pela FLORIR
- Família, Laços, Origens, Rumos, Interajuda e Rede em parceria com a Câmara
Municipal de Mangualde. A iniciativa, que conta também com a parceria do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, insere-se no âmbito do Eixo de
Intervenção «Fomentar a Funcionalidade Familiar», do Plano de Acção 2011, da
Rede Social de Mangualde.

Esta acção de formação, dirigida aos
desempregados do concelho de Mangualde e com duração de 60 horas, procura
aperfeiçoar as competências pessoais (auto-consciência, autoconhecimento, autoestima, auto-confiança, auto-regulação e motivação), sociais (empatia,
comunicação, assertividade, gestão de conflitos, cooperação e respeito) e
profissionais (autoconhecimento, agência pessoal, adaptabilidade e gestão de
carreira, inovação e criatividade).
Desta forma, os formandos vão adquirir capacidades que lhes permitem construir
uma imagem realista de si próprio, de um relacionamento saudável com os outros
e de um projecto de vida coerente e exequível, visando a autonomia e a
responsabilidade.
Na abertura do curso estiveram presentes Helena Azeredo, Presidente da
Direcção da Florir, Fernando Júlio, Vice-Presidente da Direcção da Florir, José
Augusto Amaral, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Florir e Margarida
Chaves, Secretária da Direcção da Florir e Técnica da Rede Social de Mangualde
e da Câmara Municipal de Mangualde.
A FLORIR é uma associação de família, com sede em Mangualde, cujos
objectivos passam pela criação de uma estrutura de apoio e partilha que permita
às famílias ultrapassar as muitas dificuldades que vão surgindo relativamente à
educação dos filhos e às relações interpessoais familiares, suprindo as
dificuldades sentidas na concretização de algumas acções previstas no Plano de
Acção da Rede Social de Mangualde, nomeadamente as acções de formação
parental.
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Esta iniciativa resulta da aprovação de uma candidatura da FLORIR, em parceria
com a empresa de formação MEGAEXPANSÃO, à medida 6.1. Formação para a
Inclusão do POPH - Programa Operacional Potencial Humano.
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Mangualde – Prevenção de incêndios - 41 mil euros para tratar
caminhos

ID: 3732322

Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa
Cervães e Câmara Municipal de Mangualde desencadearam os mecanismos
legais, para candidatarem as freguesias aos apoios extraordinários do
PRODER, que resultaram em 41 mil euros de apoio prevenção de incêndios
florestais: tratamento de caminhos
Os fogos que consumiram centenas de hectares em Agosto do ano passado no
concelho de Mangualde e que provocaram a destruição de terrenos agrícolas, de
mato, de floresta e de caminhos florestais, levaram a que o executivo autárquico
procurasse imediatamente apoios para a recuperação das zonas mais afectadas
pelos incêndios. Na altura da visita do Ministro da Agricultura do Governo de José
Sócrates, António Serrano prometeu que os apoios chegariam às áreas mais
afectadas para de alguma forma suprir os danos provocados pelos incêndios e
promover a recuperação do potencial produtivo da região.

As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares,
Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e a Câmara Municipal de Mangualde
despoletaram os mecanismos legais para candidatarem 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 acima mencionadas. Os caminhos
intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e
tratamento de caminhos efectuada até hoje no concelho de Mangualde.
«ESTAS INTERVENÇÕES SIGNIFICAM (…) UMA MAIS-VALIA EM ACESSOS A
ZONAS FLORESTAIS, DE MATO E AGRÍCOLAS NAS FREGUESIAS
AFECTADAS» - JOÃO AZEVEDO
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «estas intervenções
significam o culminar de um compromisso assumindo há cerca de um ano pelo ExMinistro da Agricultura, António Serrano e significa claramente uma mais-valia em
acessos a zonas florestais, de mato e agrícolas nas freguesias afectadas». Para
João Azevedo «as intervenções efectuadas possibilitam no futuro próximo um
melhor acesso àqueles que dependem de terrenos agrícolas e florestais para
produzir e em caso de incêndios futuros facilitam o acesso dos bombeiros». O edil
mangualdense sublinha ainda que «o timing das intervenções é importante porque
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aproxima-se a época de incêndios mas este tipo de trabalhos têm que ser
planeados e ordenados para que se possam estender a todo o concelho e
nomeadamente a áreas onde o risco de incêndio é grande». Afirmou também que
«a comparticipação a 100% dos 41 mil euros na recuperação e tratamento dos
caminhos nas freguesias referenciadas só foi possível porque as juntas de
freguesia actuaram com grande empenho e determinação na vinda dos dinheiros
do PRODER e por isso estão todas de parabéns pelo trabalho feito».
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Mangualde: A prevenção de incêndios florestais passa pelo tratamento de
caminhos
Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e
Câmara Municipal de Mangualde desencadearam os mecanismos legais, para
candidatarem as freguesias aos apoios extraordinários do PRODER, que resultaram
em 41 mil euros de apoio.

O Presidente da Câmara de Mangualde visitou os caminhos
intervencionados na companhia dos respectivos Presidentes de Junta de Freguesia: Júlio
Mendes de Abrunhosa-a-Velha; Luís Morais da Póvoa de Cervães; e Carlos Martins de
Várzea de Tavares.
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Os fogos que consumiram centenas de hectares em Agosto do ano passado no concelho de
Mangualde e que provocaram a destruição de terrenos agrícolas, de mato, de floresta e de
caminhos florestais, levaram a que o executivo autárquico procurasse imediatamente apoios
para a recuperação das zonas mais afectadas pelos incêndios. Na altura da visita do Ministro
da Agricultura do Governo de José Sócrates, António Serrano prometeu que os apoios
chegariam às áreas mais afectadas para de alguma forma suprir os danos provocados pelos
incêndios e promover a recuperação do potencial produtivo da região.
As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e a
Câmara Municipal de Mangualde despoletaram os mecanismos legais para candidatarem 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 acima mencionadas. Os
caminhos intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e
tratamento de caminhos efectuada até hoje no concelho de Mangualde.
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«ESTAS INTERVENÇÕES SIGNIFICAM (…) UMA MAIS-VALIA EM ACESSOS A ZONAS
FLORESTAIS, DE MATO E AGRÍCOLAS NAS FREGUESIAS AFECTADAS» – JOÃO
AZEVEDO
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «estas intervenções significam o
culminar de um compromisso assumindo há cerca de um ano pelo Ex-Ministro da Agricultura,
António Serrano e significa claramente uma mais-valia em acessos a zonas florestais, de
mato e agrícolas nas freguesias afectadas». Para João Azevedo «as intervenções
efectuadas possibilitam no futuro próximo um melhor acesso àqueles que dependem de
terrenos agrícolas e florestais para produzir e em caso de incêndios futuros facilitam o
acesso dos bombeiros».

ID: 3729224

O edil mangualdense sublinha ainda que «o timing das intervenções é importante porque
aproxima-se a época de incêndios mas este tipo de trabalhos têm que ser planeados e
ordenados para que se possam estender a todo o concelho e nomeadamente a áreas onde o
risco de incêndio é grande». Afirmou também que «a comparticipação a 100% dos 41 mil
euros na recuperação e tratamento dos caminhos nas freguesias referenciadas só foi
possível porque as juntas de freguesia actuaram com grande empenho e determinação na
vinda dos dinheiros do PRODER e por isso estão todas de parabéns pelo trabalho feito».
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A Câmara de Mangualde está a promover durante este mês uma recolha de
manuais escolares usados, integrada na campanha “Reutilizar para Aprender”.

Publicação: 2011-07-22 - 09:43:46
Mangualde
A Câmara de Mangualde está a promover durante este mês uma recolha de manuais
escolares usados, integrada na campanha “Reutilizar para Aprender”.

A Câmara de Mangualde está a promover durante este mês uma recolha de manuais
escolares usados, integrada na campanha “Reutilizar para Aprender”.
Com esta campanha de solidariedade social, a autarquia quer proporcionar “uma nova vida a
cada manual” e ajudar as famílias mais carenciadas.
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“Só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo ano letivo, completos em
número de páginas e/ou volumes e em bom estado de conservação”, esclarece.
Todos os manuais serão “analisados criteriosamente, divididos por anos e por temáticas,
para posteriormente serem entregues às famílias inscritas no projeto”, acrescenta.
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Recolha de manuais escolares usados em Mangualde

Durante o mês de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde está a
promover uma recolha de manuais escolares usados, integrada na campanha «Reutilizar
para Aprender». A iniciativa proporciona uma nova vida a estes livros, ajudando, ao mesmo
tempo, as famílias mais carenciadas.
Assim, recolher manuais escolares usados para posterior distribuição a famílias carenciadas
do concelho; apoiar a comunidade, rentabilizando os rendimentos familiares, e o meio
ambiente; incutir nos alunos, pais e professores, uma cultura de respeito pelos livros, de
partilha e reutilização e promover a igualdade de oportunidades no acesso aos recursos
didáctico pedagógicos são os principais objectivos desta campanha de solidariedade social
que vem complementar o apoio já dado pela Acção Social escolar às famílias.
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É de salientar que, só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo ano lectivo,
completos em nº de páginas e/ ou volumes e em bom estado de conservação. Durante o
processo de selecção todos os manuais serão analisados criteriosamente, divididos por anos
e por temáticas para posteriormente serem entregues às famílias inscritas no projecto.
As famílias interessadas em receber estes manuais deverão inscrever-se na Biblioteca
Municipal ou em http://www.cmmangualde.pt/ durante o mês de Julho. A distribuição dos
manuais será feita durante o mês de Setembro, mediante a apresentação do comprovativo
de inscrição no projecto. Depois deste processo completo, e no caso de ainda haver
manuais, estes poderão ser entregues a outras famílias. É de salientar que, embora a
entrega dos manuais não tenha critério de exclusão, esta está condicionada pelo número de
exemplares recolhidos pelo que se apela à participação e contribuição de todos.
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Mangualde: Autarquia recolhe manuais escolares usados
A Câmara de Mangualde está a promover durante este mês uma recolha de manuais
escolares usados, integrada na campanha “Reutilizar para Aprender”.
Com esta campanha de solidariedade social, a autarquia quer proporcionar “uma nova vida a
cada manual” e ajudar as famílias mais carenciadas.
“Só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo ano letivo, completos em
número de páginas e/ou volumes e em bom estado de conservação”, esclarece.
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Todos os manuais serão “analisados criteriosamente, divididos por anos e por temáticas,
para posteriormente serem entregues às famílias inscritas no projeto”, acrescenta.
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Mangualde: Recolha de manuais escolares usados «Reutilizar para
Aprender»
Campanha de solidariedade social proporciona uma nova vida a cada manual e ajuda as
famílias mais carenciadas.
Durante o mês de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde está a promover uma recolha
de manuais escolares usados, integrada na campanha «Reutilizar para Aprender». A
iniciativa proporciona uma nova vida a estes livros, ajudando, ao mesmo tempo, as famílias
mais carenciadas.

ID: 3729254

Assim, recolher manuais escolares usados para posterior distribuição a
famílias carenciadas do concelho; apoiar a comunidade, rentabilizando os rendimentos
familiares, e o meio ambiente; incutir nos alunos, pais e professores, uma cultura de respeito
pelos livros, de partilha e reutilização e promover a igualdade de oportunidades no acesso
aos recursos didáctico pedagógicos são os principais objectivos desta campanha de
solidariedade social que vem complementar o apoio já dado pela Acção Social escolar às
famílias.
É de salientar que, só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo ano lectivo,
completos em nº de páginas e/ ou volumes e em bom estado de conservação. Durante o
processo de selecção todos os manuais serão analisados criteriosamente, divididos por anos
e por temáticas para posteriormente serem entregues às famílias inscritas no projecto. As
famílias interessadas em receber estes manuais deverão inscrever-se na Biblioteca
Municipal ou em www.cmmangualde.pt durante o mês de Julho.
A distribuição dos manuais será feita durante o mês de Setembro, mediante a apresentação
do comprovativo de inscrição no projecto.
Depois deste processo completo, e no caso de ainda haver manuais, estes poderão ser
entregues a outras famílias. É de salientar que, embora a entrega dos manuais não tenha
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critério de exclusão, esta está condicionada pelo número de exemplares recolhidos pelo que
se apela à participação e contribuição de todos.
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Mangualde: Construção da nova ponte em Espinho já arrancou
«Esta era mais uma obra muito ansiada pela população. (…) Numa altura de crise
nacional e internacional é cada vez mais essencial uma gestão rigorosa, cortando no
desnecessário para poder dar continuidade ao investimento público comparticipado
pró fundos europeus e que possibilitam a execução de obras fundamentais para os
munícipes» – João Azevedo

Com o objectivo de melhorar as condições de circulação na freguesia
de Espinho, em Mangualde, tiveram início esta segunda-feira, dia 18 de Julho, os trabalhos
para a construção de uma nova ponte. 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.
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Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «esta era mais uma obra muito
ansiada pela população, trata-se da construção de uma nova ponte que vai substituir a
actualmente disponível. Mais uma vez este executivo dá assim resposta a uma das
intervenções mais esperadas pelas gentes de Espinho».
João Azevedo sublinha ainda que «numa altura de crise nacional e internacional é cada vez
mais essencial uma gestão rigorosa, cortando no desnecessário para poder dar continuidade
ao investimento público comparticipado pró fundos europeus e que possibilitam a execução
de obras fundamentais para os munícipes. E é isso que a Câmara Municipal de Mangualde
tem vindo a fazer, visando sempre melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses nos
sectores que realmente importam».

Mangualde: Construção da nova ponte em Espinho já arrancou

21-07-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

21-07-2011

Título: Prevenção de incêndios - 41 mil euros para tratar caminhos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Prevenção de incêndios - 41 mil euros para tratar caminhos

Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares,
Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e Câmara Municipal de Mangualde desencadearam os
mecanismos legais, para candidatarem as freguesias aos apoios extraordinários do
PRODER, que resultaram em 41 mil euros de apoio prevenção de incêndios florestais:
tratamento de caminhos
Os fogos que consumiram centenas de hectares em Agosto do ano passado no concelho de
Mangualde e que provocaram a destruição de terrenos agrícolas, de mato, de floresta e de
caminhos florestais, levaram a que o executivo autárquico procurasse imediatamente apoios
para a recuperação das zonas mais afectadas pelos incêndios. Na altura da visita do Ministro
da Agricultura do Governo de José Sócrates, António Serrano prometeu que os apoios
chegariam às áreas mais afectadas para de alguma forma suprir os danos provocados pelos
ID: 3736031

incêndios e promover a recuperação do potencial produtivo da região.
As Juntas de Freguesia da Várzea de Tavares, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa Cervães e a
Câmara Municipal de Mangualde despoletaram os mecanismos legais para candidatarem 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 acima mencionadas. Os
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caminhos intervencionados constituem uma das maiores intervenções na recuperação e
tratamento de caminhos efectuada até hoje no concelho de Mangualde.
«ESTAS INTERVENÇÕES SIGNIFICAM (…) UMA MAIS-VALIA EM ACESSOS A ZONAS
FLORESTAIS, DE MATO E AGRÍCOLAS NAS FREGUESIAS AFECTADAS» - JOÃO
AZEVEDO
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «estas intervenções significam o
culminar de um compromisso assumindo há cerca de um ano pelo Ex-Ministro da Agricultura,
António Serrano e significa claramente uma mais-valia em acessos a zonas florestais, de
mato e agrícolas nas freguesias afectadas». Para João Azevedo «as intervenções
efectuadas possibilitam no futuro próximo um melhor acesso àqueles que dependem de
terrenos agrícolas e florestais para produzir e em caso de incêndios futuros facilitam o
acesso dos bombeiros». O edil mangualdense sublinha ainda que «o timing das intervenções
é importante porque aproxima-se a época de incêndios mas este tipo de trabalhos têm que
ser planeados e ordenados para que se possam estender a todo o concelho e
nomeadamente a áreas onde o risco de incêndio é grande». Afirmou também que «a
comparticipação a 100% dos 41 mil euros na recuperação e tratamento dos caminhos nas
freguesias referenciadas só foi possível porque as juntas de freguesia actuaram com grande
empenho e determinação na vinda dos dinheiros do PRODER e por isso estão todas de
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parabéns pelo trabalho feito».
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«Reutilizar para aprender»: Recolha de manuais escolares usados
em Mangualde
Durante o mês de Julho, a Câmara Municipal de Mangualde está a promover uma
recolha de manuais escolares usados, integrada na campanha «Reutilizar para
Aprender». A iniciativa proporciona uma nova vida a estes livros, ajudando, ao
mesmo tempo, as famílias mais carenciadas.

Assim, recolher manuais escolares usados para posterior distribuição a famílias
carenciadas do concelho; apoiar a comunidade, rentabilizando os rendimentos
familiares, e o meio ambiente; incutir nos alunos, pais e professores, uma cultura
de respeito pelos livros, de partilha e reutilização e promover a igualdade de
oportunidades no acesso aos recursos didáctico pedagógicos são os principais
objectivos desta campanha de solidariedade social que vem complementar o
apoio já dado pela Acção Social escolar às famílias.

É de salientar que, só serão aceites manuais que estejam em vigor no próximo
ano lectivo, completos em nº de páginas e/ ou volumes e em bom estado de
conservação. Durante o processo de selecção todos os manuais serão analisados
criteriosamente, divididos por anos e por temáticas para posteriormente serem
entregues às famílias inscritas no projecto.

ID: 3729398

As famílias interessadas em receber estes manuais deverão inscrever-se na
Biblioteca Municipal ou em www.cmmangualde.pt durante o mês de Julho. A
distribuição dos manuais será feita durante o mês de Setembro, mediante a
apresentação do comprovativo de inscrição no projecto. Depois deste processo
completo, e no caso de ainda haver manuais, estes poderão ser entregues a
outras famílias. É de salientar que, embora a entrega dos manuais não tenha
critério de exclusão, esta está condicionada pelo número de exemplares
recolhidos pelo que se apela à participação e contribuição de todos.

«Reutilizar para aprender»: Recolha de manuais escolares usados em Mangualde

21-07-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

20-07-2011

Título: Mangualde expõe "biodiversidade fotogénica"
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde expõe "biodiversidade fotogénica"
De 4 a 30 de Julho na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Mostra de
fotografia do mangualdense Vítor Martins tem entrada livre.
Está patente desde o dia 4 e até ao próximo dia 30 de Julho, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, a exposição fotográfica
“Biodiversidade Fotogénica” da autoria de Vítor Martins. O autor tem actualmente
em mãos dois projectos ligados à biodiversidade, um dos quais se vai centrar na
localidade de Abrunhosa do Mato numa tentativa de retratar o património cultural e
de vivência da terra.
Esta mostra tem como comissário António Tavares e conta com os apoios dos
blogs massuntos.blogspot.com, arte-aberta.blogspot.com,
neoarqueo.blogspot.com e do Jornal Renascimento.
Natural e residente em Abrunhosa do Mato, Mangualde, Vítor Martins,
actualmente com 48 anos, desde sempre manifestou interesse pelas viagens e
pela descoberta do mundo. E foi em cada viagem e em cada imagem capturada
que descobriu a paixão pela fotografia. Inicialmente tudo era pretexto para
explorar essa paixão, mas com o tempo o seu repertório vai-se concentrando num
estilo próprio, em que a escolha do tema passa a ser uma escolha inadvertida.
Com elevado interesse no detalhe, foi a beleza que a natureza oferece e a
biodiversidade, bem como a captura da essência das pessoas que o envolveram.
Aliando a sua carreira profissional de vinte anos como gestor de empresas ligadas
ao Capital de Risco de Desenvolvimento, Vítor Martins participou em várias
exposições e projectos ligados à fotografia. Apostando sempre na formação,
participou em vários workshops especializados e num curso no Instituto Português
de Fotografia sobre Técnica Fotográfica.
Exposição colectiva de Abrunhosa do Mato, Exposição conjunta levada a cabo
pela Canon e a Colorforto no âmbito de um workshop sobre fotografia de natureza,
galerias virtuais, blogue de fotografia e publicações especializadas são alguns dos
locais onde se pode apreciar o seu trabalho.
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A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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Mil seniores Mangualdenses participaram em passeio convívio

ID: 3725314

Com o objectivo de dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho, a
Câmara Municipal de Mangualde promoveu, mais uma vez, um conjunto de passeios no
âmbito do Projecto “Andanças Seniores”. Cerca de mil idosos, oriundos de todas as
freguesias do concelho, visitaram o Parque da Senhora de La Salette, em Oliveira de
Azeméis, entre os dias 4 e 15 de Julho.

Foi num clima de satisfação constante que os participantes aderiram às actividades
propostas: visitaram o Berço Vidreiro (local que pretende manter viva a memória da
importância que a indústria do vidro assumiu em Oliveira de Azeméis, desde o século XV
até ao final da década de 90 do séc. XX), tiveram oportunidade de assistir à produção
artesanal ao vivo de peças feitas em vidro, desfrutaram das merendas na companhia uns
dos outros e visitaram a Capela de N. Sr.ª de La Salette e o Parque envolvente, guiados
por Isabel Araújo, responsável pela Fundação La Salette. Já de regresso a Mangualde,
visitaram a praia fluvial do Porto Várzea, no concelho de Vouzela.
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Mais uma vez, foi com saldo positivo que terminou esta iniciativa que visava proporcionar
momentos de lazer, convívio e boa disposição à população sénior do concelho e, desta
forma, quebrar a solidão e o isolamento a que muitas vezes estão sujeitos. Esta iniciativa
insere-se no Eixo II “Promover o Envelhecimento Protegido”, da Rede Social.

ID: 3725314

A autarquia mangualdense agradece a todos os participantes, a todos os Presidentes de
Juntas de Freguesia e à Unidade de Cuidados na Comunidade pela prestimosa
colaboração nesta iniciativa que decorreu sem incidentes e em ambiente de grande
animação.
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Mil seniores mangualdenses participaram em passeio convívio

Com o objectivo de dinamizar o convívio entre todos os cidadãos
seniores do concelho, a Câmara Municipal de Mangualde promoveu, mais uma vez, um
conjunto de passeios no âmbito do Projecto “Andanças Seniores”. Cerca de mil idosos,
oriundos de todas as freguesias do concelho, visitaram o Parque da Senhora de La Salette,
em Oliveira de Azeméis, entre os dias 4 e 15 de Julho.
Foi num clima de satisfação constante que os participantes aderiram às actividades
propostas: visitaram o Berço Vidreiro (local que pretende manter viva a memória da
importância que a indústria do vidro assumiu em Oliveira de Azeméis, desde o século XV até
ao final da década de 90 do séc. XX), tiveram oportunidade de assistir à produção artesanal
ao vivo de peças feitas em vidro, desfrutaram das merendas na companhia uns dos outros e
visitaram a Capela de N. Sr.ª de La Salette e o Parque envolvente, guiados por Isabel Araújo,
responsável pela Fundação La Salette. Já de regresso a Mangualde, visitaram a praia fluvial
do Porto Várzea, no concelho de Vouzela.
Mais uma vez, foi com saldo positivo que terminou esta iniciativa que visava proporcionar
momentos de lazer, convívio e boa disposição à população sénior do concelho e, desta
forma, quebrar a solidão e o isolamento a que muitas vezes estão sujeitos. Esta iniciativa
insere-se no Eixo II “Promover o Envelhecimento Protegido”, da Rede Social.
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A autarquia mangualdense agradece a todos os participantes, a todos os Presidentes de
Juntas de Freguesia e à Unidade de Cuidados na Comunidade pela prestimosa colaboração
nesta iniciativa que decorreu sem incidentes e em ambiente de grande animação.
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Mangualde recebe encontro nacional de escolas de ciclismo
Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.

Mangualde vai receber todas as escolas de formação de ciclismo do país, naquela que é
a mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação Portuguesa
de Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. Assim, nos dias 23 e 24 de
Julho, Mangualde será palco de diversas provas de Estrada e de BTT, onde são
esperados mais de meio milhar de atletas.

A recepção das equipas, no dia 23, será feita no secretariado, junto à meta, entre as
11h30 e as 13h00. No sábado (dia 23) as provas decorrerão das 16h00 às 19h30 e no
Domingo (dia 24) das 9h00 às 13h00. Para o efeito será cortado o trânsito nas artérias
onde decorrerá a prova, desde a rotunda da rádio até à rotunda do centro de saúde, nos
ID: 3724914

horários já referidos.
Para além das provas desportivas, decorrerá no dia 23 de Julho na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, pelas 14h30, o colóquio “Defesa do Ciclismo Limpo e Fair Play”. A
sessão, proferida pelo Prof. da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Carlos
Eduardo Barros Gonçalves, pretende abordar a temática do doping e consciencializar
todos os participantes para esta problemática e dirige-se a todas as escolas envolvidas na
prova.

Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.
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No final das provas, os primeiros cinco classificados por equipas e os primeiros cinco
classificados individuais, por vertente e por escalão (masculino e feminino) receberão os
seus prémios numa cerimónia que terá lugar no Domingo, pelas 14h30, no Estádio
Municipal de Mangualde.
A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação Portuguesa
de Ciclismo, conta com os apoios da Liberty Seguros, do IDP – Instituto do Desporto de
Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde Online e a Rádio Mangualde são os
media partners.
PROGRAMA DAS PROVAS
Sábado, dia 23
Estrada
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 17h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)

Categoria: Iniciados
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)

ID: 3724914

Categoria: Infantis
Disciplina: Velocidade – 50 Metros
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 18h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)
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Categoria: Juvenis
Disciplina: Contra Relógio
Início da Prova: 17h00
Local: Av. Conde D. Henrique
Percurso: C/R de 2.300 Mt = 1 volta
Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios

BTT
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 18h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Categoria: Iniciados
Disciplina: Destreza
Início da Prova: 16h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Categoria: Infantis
Disciplina: Contra Relógio – 1.000 Metros

ID: 3724914

Início da Prova: 16h00
Percurso: XCO
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Nota: O tempo realizado serve somente para o alinhamento da partida no Domingo!

Categoria: Juvenis
Disciplina: Contra Relógio – 1.000 Metros
Início da Prova: 17h30

Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.
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Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)
Nota: O tempo realizado serve somente para o alinhamento da partida no Domingo!

Domingo, dia 24
Estrada
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza – 2ª Manga
Início da Prova: 09h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)

Categoria: Iniciados
Disciplina: Linha (circuito) – 1.600 Mt
Início da Prova: 10h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)

Categoria: Infantis
Disciplina: Linha (circuito) – 5.000 Mt
Início da Prova: 11h00
Local: Av. Conde D. Henrique (Parque do Modelo)

ID: 3724914

Categoria: Juvenis
Disciplina: Linha (circuito) – 20.000 Mt
Início da Prova: 11h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios

BTT
Categoria: Benjamins
Disciplina: Destreza – 2ª Manga

Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.

19-07-2011

INTERNET

4 de 5

Data:

19-07-2011

Título: Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Início da Prova: 09h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Categoria: Iniciados
Disciplina: XCO (circuito) – 1.000 Mt
Início da Prova: 09h30
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Categoria: Infantis
Disciplina: XCO (circuito) – 3.000 Mt
Início da Prova: 10h00
Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Categoria: Juvenis
Disciplina: XCO (circuito) – 7.000 Mt
Início da Prova: 11h00
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Local: Av. Conde D. Henrique, Av. Montes Herminios (Terreno Paralelo)

Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo.
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Atendimento aos munícipes horário de mais alargado em Mangualde
A partir do dia 1 Agosto, o Atendimento aos Munícipes no Edifício dos Paços do Concelho,
em Mangualde, passa a ter um horário alargado, podendo ser efectuado entre as 9h00 e as
20h00. A Câmara Municipal de Mangualde vê assim melhorada a prestação de serviços
municipais, «disponibilizando alguns serviços por um período diário mais alargado,
melhorando assim a relação de proximidade com o munícipe», sublinha o edil
mangualdense, João Azevedo. Para o autarca «esta é uma forma de melhorar a qualidade
de atendimento, criando novas possibilidades aos munícipes através de um horário de
atendimento mais alargado».

ID: 3723505

Nesta primeira fase, o atendimento efectuado entre as 16h00 e as 20h00 abrange apenas os
serviços da Secção de Taxas e Licenças, Secção de Água e Saneamento e o BMS (Balcão
Multiserviços), não sendo por isso possível efectuar serviços que impliquem pagamentos
(com excepção dos serviços do BMS) durante esse período. Ou seja, o horário de
atendimento normal para todos os serviços continuará a ser entre as 9h00 e as 16h00, mas o
atendimento permanecerá aberto até às 20h00 para alguns dos serviços destas secções,
nomeadamente a entrega de requerimentos, pedido de informações, etc.

Atendimento aos munícipes horário de mais alargado em Mangualde
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MANGUALDE: Atendimento aos munícipes com horário alargado
Posted on Terça-feira, Julho 19, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Maior proximidade, melhor prestação de
serviços
Em Mangualde, no Edifício dos Paços do Concelho, a partir de 1 de Agosto

ID: 3723511

A partir do dia 1 Agosto, o Atendimento aos Munícipes no Edifício dos Paços do Concelho,
em Mangualde, passa a ter um horário alargado, podendo ser efectuado entre as 9h00 e as
20h00. A Câmara Municipal de Mangualde vê assim melhorada a prestação de serviços
municipais, «disponibilizando alguns serviços por um período diário mais alargado,
melhorando assim a relação de proximidade com o munícipe», sublinha o edil
mangualdense, João Azevedo. Para o autarca «esta é uma forma de melhorar a qualidade
de atendimento, criando novas possibilidades aos munícipes através de um horário de
atendimento mais alargado».
Nesta primeira fase, o atendimento efectuado entre as 16h00 e as 20h00 abrange apenas os
serviços da Secção de Taxas e Licenças, Secção de Água e Saneamento e o BMS (Balcão
Multiserviços), não sendo por isso possível efectuar serviços que impliquem pagamentos
(com excepção dos serviços do BMS) durante esse período. Ou seja, o horário de
atendimento normal para todos os serviços continuará a ser entre as 9h00 e as 16h00, mas o
atendimento permanecerá aberto até às 20h00 para alguns dos serviços destas secções,
nomeadamente a entrega de requerimentos, pedido de informações, etc.
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MANGUALDE: Atendimento aos munícipes
com horário alargado

Posted on Terça-feira, Julho 19, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Maior proximidade, melhor prestação de
serviços

Em Mangualde, no Edifício dos Paços do
Concelho, a partir de 1 de Agosto
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A partir do dia 1 Agosto, o Atendimento aos Munícipes no Edifício dos Paços do
Concelho, em Mangualde, passa a ter um horário alargado, podendo ser efectuado entre
as 9h00 e as 20h00. A Câmara Municipal de Mangualde vê assim melhorada a prestação
de serviços municipais, «disponibilizando alguns serviços por um período diário mais
alargado, melhorando assim a relação de proximidade com o munícipe», sublinha o edil
mangualdense, João Azevedo. Para o autarca «esta é uma forma de melhorar a
qualidade de atendimento, criando novas possibilidades aos munícipes através de um
horário de atendimento mais alargado».
Nesta primeira fase, o atendimento efectuado entre as 16h00 e as 20h00 abrange apenas
os serviços da Secção de Taxas e Licenças, Secção de Água e Saneamento e o BMS
(Balcão Multiserviços), não sendo por isso possível efectuar serviços que impliquem
pagamentos (com excepção dos serviços do BMS) durante esse período. Ou seja, o
horário de atendimento normal para todos os serviços continuará a ser entre as 9h00 e as
16h00, mas o atendimento permanecerá aberto até às 20h00 para alguns dos serviços
destas secções, nomeadamente a entrega de requerimentos, pedido de informações, etc.
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Mangualde – Inauguradas obras de beneficiação da variante da
Corvaceira

ID: 3723230

Obras de alargamento, rectificação do traçado, reforço do pavimento e
melhoramento das condições de drenagem e segurança representaram
investimento municipal de 472 mil euros.
"Esta obra é o exemplo daquilo que é essencial e é para obras que melhorem a
qualidade de vida no nosso concelho que temos de trabalhar" – afirma João
Azevedo.
Já estão concluídas as obras de reabilitação da Variante da Corvaceira, na
Freguesia de Chãs de Tavares, em Mangualde. A obra, que representou um
investimento da autarquia que rondou os 472 mil euros, foi inaugurada por João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, numa iniciativa
promovida pelas "forças vivas" da Corvaceira e a sua população.
Para o edil mangualdense, "este dia foi o culminar dos desejos e anseios de uma
população que há muito desejava esta obra". O autarca reafirmou que "apesar das
dificuldades financeiras da autarquia fez-se obra contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida da população de Mangualde". João Azevedo,
referiu ainda que "a autarquia tem feito um esforço considerável em canalizar
recursos financeiros para obras que são vitais para o concelho e que a cada vez
maior redução das receitas, motivadas pela crise, tem obrigado a autarquia a um
trabalho suplementar no corte da despesa que é acessória", acrescentando que
"esta obra é o exemplo daquilo que é essencial e é para obras que melhorem a
qualidade de vida no nosso concelho que temos de trabalhar".
Alargamento, rectificação do traçado, reforço do pavimento e melhoramento das
condições de drenagem e segurança foram alguns dos trabalhos levados a cabo
na reabilitação da Estrada 615-2, troço que liga a estrada N.16 e o campo de
futebol da Corvaceira. Durante a cerimónia, foi possível assistir à bênção da
estrada pelo Pároco da Freguesia e à actuação da Banda Filarmónica de Vila
Cova de Tavares e do Rancho Folclórico da Associação Cultural e Desportiva da
Corvaceira
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Sexta-feira, 26 de Julho, na Nossa Senhora do Castelo «arraial sénior»
assinala Dia dos Avós em Mangualde
Missa Solene, troca de merendas e tarde de animação prometem um dia diferente.
Participação gratuita mas sujeita a inscrição até 17 de Julho.
No próximo dia 26 de Julho, Mangualde celebra o Dia dos Avós com a realização
de um «Arraial Sénior». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, tem lugar na Nossa Senhora do Castelo e início marcado para as
11h00.
Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia promete ser especial e
conta com um programa repleto de animação. Missa Solene, troca de merendas e
tarde de animação constituem o programa. Todos os participantes,
individualmente ou em grupo, poderão contribuir para animar este dia e completar
o programa cultural com canções, anedotas, poemas, teatro... É de referir que,
devido à duração da iniciativa, é conveniente que todos os participantes levem
merenda.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 17 de Julho nas sedes
das Juntas de Freguesia ou na Câmara Municipal de Mangualde – Serviço de
Acção Social, pelo telefone 232 619 880 ou pelos e-mail’s
margarida.chaves@cmmangualde.pt ou ssocial@cmmangualde.pt
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Inscrições até 14 de Julho
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Uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da Federação
Portuguesa de Ciclismo
Dias 23 e 24 de Julho, Sábado e Domingo, Mangualde recebe provas de Estrada
e BTT. Inscrições até 14 de Julho.
Mangualde vai receber todas as escolas de formação de ciclismo do país, naquela
que é a mais importante prova do calendário de competições jovens da Federação
Portuguesa de Ciclismo – o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. Assim, nos
dias 23 e 24 de Julho, Mangualde será palco de diversas provas de Estrada e de
BTT, onde são esperados mais de meio milhar de atletas.
No sábado (dia 23) as provas decorrerão das 14h00 às 19h30 e no Domingo (dia
24) das 9h00 às 13h00. Para o efeito será cortado o trânsito nas artérias onde
decorrerá a prova, desde a rotunda da rádio até à rotunda do centro de saúde, nos
horários já referidos.
As inscrições poderão ser efectuadas até ao dia 14 de Julho através dos contactos
da Federação Portuguesa de Ciclismo (Fax. 213 802 149 e e-mail geral@uvpfpc.pt ).
A prova, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Federação
Portuguesa de Ciclismo, conta com os apoios da Liberty Seguros, do IDP –
Instituto do Desporto de Portugal, da Vitalis e do Clube Dá Gás. O Mangualde
Online e a Rádio Mangualde são os media partners.
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Obras de alargamento, rectificação do traçado, reforço do pavimento e
melhoramento das condições de drenagem e segurança representaram
investimento municipal de 472 mil euros.
"Esta obra é o exemplo daquilo que é essencial e é para obras que melhorem a
qualidade de vida no nosso concelho que temos de trabalhar" – afirma João
Azevedo.
Já estão concluídas as obras de reabilitação da Variante da Corvaceira, na
Freguesia de Chãs de Tavares, em Mangualde. A obra, que representou um
investimento da autarquia que rondou os 472 mil euros, foi inaugurada por João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, numa iniciativa
promovida pelas "forças vivas" da Corvaceira e a sua população.
Para o edil mangualdense, "este dia foi o culminar dos desejos e anseios de uma
população que há muito desejava esta obra". O autarca reafirmou que "apesar das
dificuldades financeiras da autarquia fez-se obra contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida da população de Mangualde". João Azevedo,
referiu ainda que "a autarquia tem feito um esforço considerável em canalizar
recursos financeiros para obras que são vitais para o concelho e que a cada vez
maior redução das receitas, motivadas pela crise, tem obrigado a autarquia a um
trabalho suplementar no corte da despesa que é acessória", acrescentando
que "esta obra é o exemplo daquilo que é essencial e é para obras que melhorem
a qualidade de vida no nosso concelho que temos de trabalhar".
Alargamento, rectificação do traçado, reforço do pavimento e melhoramento das
condições de drenagem e segurança foram alguns dos trabalhos levados a cabo
na reabilitação da Estrada 615-2, troço que liga a estrada N.16 e o campo de
futebol da Corvaceira. Durante a cerimónia, foi possível assistir à bênção da
estrada pelo Pároco da Freguesia e à actuação da Banda Filarmónica de Vila
Cova de Tavares e do Rancho Folclórico da Associação Cultural e Desportiva da
Corvaceira.
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No átrio da Câmara Municipal de Mangualde. Mostra do industrial José Coelho
dos Santos patente em Mangualde até 22 de Julho. Entrada livre.
A mostra “Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento Industrial”, de José
Coelho dos Santos, está patente até ao próximo dia 22 de Julho, no átrio da
Câmara Municipal de Mangualde. A exposição foi inaugurada no dia 6 de Julho e
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo. A mostra, cuja entrada é livre, é composta por algum espólio de objectos
pessoais do industrial, tais como objectos e fotografias alusivas à EMBEL, à SAVA
e INTERBLOC.
José Coelho dos Santos não é natural de Mangualde, mas foi em Mangualde que
iniciou a sua vida de empresário e industrial. Actualmente reside em Lisboa, mas a
sua família reside em Mangualde. Recebeu a Medalha de Ouro da Cidade de
Mangualde, em 1997, entregue pelo então Ministro da Cultura, Manuel Carrilho.
Fundou a “EMBEL – Electromecânica das Beiras, Lda.”, a SAVA – Empresa que
montou o primeiro carro em Portugal, a INTERBLOC – Os Legos da Construção e
recebeu variadíssimas medalhas e menções de Honra nos Salões internacionais
de inventores.
A exposição pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às 17h00.
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Teve início na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde,
o Curso «Desenvolvimento Pessoal, Social e Profissional», promovido pela FLORIR –
Família, Laços, Origens, Rumos, Interajuda e Rede em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde. A iniciativa, que conta também com a parceria do Agrupamento de Escolas de
Mangualde, insere-se no âmbito do Eixo de Intervenção «Fomentar a Funcionalidade
Familiar», do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde.
Esta acção de formação, dirigida aos desempregados do concelho de Mangualde e com
duração de 60 horas, procura aperfeiçoar as competências pessoais (auto-consciência, autoconhecimento, auto-estima, auto-confiança, auto-regulação e motivação), sociais (empatia,
comunicação, assertividade, gestão de conflitos, cooperação e respeito) e profissionais
(auto-conhecimento, agência pessoal, adaptabilidade e gestão de carreira, inovação e
criatividade). Desta forma, os formandos vão adquirir capacidades que lhes permitem
construir uma imagem realista de si próprio, de um relacionamento saudável com os outros e
de um projecto de vida coerente e exequível, visando a autonomia e a responsabilidade.

ID: 3723199

Na abertura do curso estiveram presentes Helena Azeredo, Presidente da Direcção da Florir,
Fernando Júlio, Vice-Presidente da Direcção da Florir, José Augusto Amaral, Presidente da
Mesa da Assembleia Geral da Florir e Margarida Chaves, Secretária da Direcção da Florir e
Técnica da Rede Social de Mangualde e da Câmara Municipal de Mangualde.
A FLORIR é uma associação de família, com sede em Mangualde, cujos objectivos passam
pela criação de uma estrutura de apoio e partilha que permita às famílias ultrapassar as
muitas dificuldades que vão surgindo relativamente à educação dos filhos e às relações
interpessoais familiares, suprindo as dificuldades sentidas na concretização de algumas
acções previstas no Plano de Acção da Rede Social de Mangualde, nomeadamente as
acções de formação parental.
Esta iniciativa resulta da aprovação de uma candidatura da FLORIR, em parceria com a
empresa de formação MEGAEXPANSÃO, à medida 6.1. Formação para a Inclusão do POPH
– Programa Operacional Potencial Humano.
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Acção de sensibilização sobre «Igualdade de Género» em Mangualde
Constituindo a igualdade entre homens e mulheres um dos princípios fundamentais do direito
comunitário, a Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo um conjunto de acções de
sensibilização dedicadas à temática «Igualdade de Género» destinadas aos seus
colaboradores. A primeira acção foi levada a cabo no dia 13 de Julho, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, e contou com a presença da Vereadora da Acção Social, Maria José
Coelho.
Transformar a Câmara Municipal numa autarquia consciente, capaz e pró-activa na
promoção da igualdade entre mulheres e homens é o principal objectivo desta acção
destinada aos colaboradores que ocupam cargos dirigentes, chefias intermédias,
coordenadores, responsáveis de serviço e encarregados.
Assumida esta temática como ingrediente fundamental na sua gestão, nas suas políticas e
práticas, bem como no desenvolvimento do território, a autarquia pretende com esta acção
dar visibilidade à (des)igualdade de género, através de dinâmicas de análise de género, de
sensibilização e capacitação técnica das chefias e técnicos/as da autarquia.

ID: 3723204

Esta iniciativa resulta da aprovação de uma candidatura da autarquia à medida 7.2 7.2. –
Planos para a Igualdade do POPH – Programa Operacional Potencial Humano, com vista à
implementação do Plano para a Igualdade no Município de Mangualde.
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Autarquia promove acção de sensibilização sobre igualdade de
género
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A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo um conjunto de acções de
sensibilização dedicadas à temática ‘Igualdade de Género’. A primeira acção foi
feita ontem, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e contou com a presença
da vereadora da Acção Social, Maria José Coelho e com vários colaboradores da
autarquia.
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Teve início ontem, na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde, o Curso
«Desenvolvimento Pessoal, Social e Profissional», promovido pela FLORIR – Família, Laços,
Origens, Rumos, Interajuda e Rede em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde. A
iniciativa, que conta também com a parceria do Agrupamento de Escolas de Mangualde,
insere-se no âmbito do Eixo de Intervenção «Fomentar a Funcionalidade Familiar», do Plano
de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde.

Esta acção de formação, dirigida aos desempregados do concelho de Mangualde e com
duração de 60 horas, procura aperfeiçoar as competências pessoais (auto-consciência, autoconhecimento, auto-estima, auto-confiança, auto-regulação e motivação), sociais (empatia,
comunicação, assertividade, gestão de conflitos, cooperação e respeito) e profissionais
(auto-conhecimento, agência pessoal, adaptabilidade e gestão de carreira, inovação e
criatividade). Desta forma, os formandos vão adquirir capacidades que lhes permitem
construir uma imagem realista de si próprio, de um relacionamento saudável com os outros e
de um projecto de vida coerente e exequível, visando a autonomia e a responsabilidade.

Na abertura do curso estiveram presentes Helena Azeredo, Presidente da Direcção da Florir,
Fernando Júlio, Vice-Presidente da Direcção da Florir, José Augusto Amaral, Presidente da
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Mesa da Assembleia Geral da Florir e Margarida Chaves, Secretária da Direcção da Florir e
Técnica da Rede Social de Mangualde e da Câmara Municipal de Mangualde.

A FLORIR é uma associação de família, com sede em Mangualde, cujos objectivos passam
pela criação de uma estrutura de apoio e partilha que permita às famílias ultrapassar as
muitas dificuldades que vão surgindo relativamente à educação dos filhos e às relações
interpessoais familiares, suprindo as dificuldades sentidas na concretização de algumas
acções previstas no Plano de Acção da Rede Social de Mangualde, nomeadamente as
acções de formação parental.

ID: 3718361

Esta iniciativa resulta da aprovação de uma candidatura da FLORIR, em parceria com a
empresa de formação MEGAEXPANSÃO, à medida 6.1. Formação para a Inclusão do POPH
– Programa Operacional Potencial Humano.
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Mangualde: Apresenta “Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento
Industrial”
A mostra “Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento Industrial”, de José Coelho
dos Santos, está patente até ao próximo dia 22 de Julho, no átrio da Câmara Municipal
de Mangualde.

A exposição foi inaugurada na passada quarta-feira
(dia 6 de Julho) e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo.
A mostra, cuja entrada é livre, é composta por algum espólio de objectos pessoais do
industrial, tais como objectos e fotografias alusivas à EMBEL, à SAVA e INTERBLOC.José
Coelho dos Santos não é natural de Mangualde, mas foi em Mangualde que iniciou a sua
vida de empresário e industrial.

ID: 3723222

Actualmente reside em Lisboa, mas a sua família reside em Mangualde. Recebeu a Medalha
de Ouro da Cidade de Mangualde, em 1997, entregue pelo então Ministro da Cultura, Manuel
Carrilho.Fundou a “EMBEL – Electromecânica das Beiras, Lda.”, a SAVA – Empresa que
montou o primeiro carro em Portugal, a INTERBLOC – Os Legos da Construção e recebeu
variadíssimas medalhas e menções de Honra nos Salões internacionais de inventores.
A exposição pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às 17h00.
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Jovens voluntários vigiam florestas mangualdenses – Mangualde
Durante este verão, 20 jovens voluntários estão a vigiar as florestas do concelho de
Mangualde, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria
com a Delegação de Viseu do Instituto Português da Juventude. Esta acção, intitulada
“Voluntariado Jovem para as Florestas 2011”, teve início no passado dia 1 de Julho e vai
estar em vigor até 30 de Setembro.

Vigiar os espaços florestais a partir da Torre de Vigilância no Monte da Sra. do Castelo e
circular de bicicleta nos percursos criados pelos técnicos da autarquia, entre as florestas e as
aldeias, são as principais actividades atribuídas aos voluntários que integram o projecto.
Desta forma, a Câmara Municipal de Mangualde pretende diminuir as ocorrências de fogos
florestais, reduzindo, assim, a área ardida no concelho e, ao mesmo tempo, sensibilizar a
população sobre as boas práticas e restrições estabelecidas neste período mais propício a
estes incidentes.

ID: 3714606

Os 20 voluntários que integram esta iniciativa estão divididos em grupos de cinco elementos
e vão estar no activo durante quinze dias, das 13h30 às 19h00.
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Jovens voluntários vigiam florestas em Mangualde
Durante este verão, 20 jovens voluntários estão a vigiar as florestas do concelho de
Mangualde, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria
com a Delegação de Viseu do Instituto Português da Juventude. Esta acção, intitulada
“Voluntariado Jovem para as Florestas 2011”, teve início no passado dia 1 de Julho e vai
estar em vigor até 30 de Setembro.
Vigiar os espaços florestais a partir da Torre de Vigilância no Monte da Sra. do Castelo e
circular de bicicleta nos percursos criados pelos técnicos da autarquia, entre as florestas e as
aldeias, são as principais actividades atribuídas aos voluntários que integram o projecto.
Desta forma, a Câmara Municipal de Mangualde pretende diminuir as ocorrências de fogos
florestais, reduzindo, assim, a área ardida no concelho e, ao mesmo tempo, sensibilizar a
população sobre as boas práticas e restrições estabelecidas neste período mais propício a
estes incidentes.
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Os 20 voluntários que integram esta iniciativa estão divididos em grupos de cinco elementos
e vão estar no activo durante quinze dias, das 13h30 às 19h00.
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Concluídas as obras de reabilitação da Variante da Corvaceira
Já estão concluídas as obras de reabilitação da Variante da Corvaceira, na Freguesia de
Chãs de Tavares, em Mangualde. A obra, que representou um investimento da autarquia
que rondou os 472 mil euros, foi ontem inaugurada por João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, pelas 18h00, numa iniciativa promovida pelas "forças
vivas" da Corvaceira e a sua população.

Para o edil mangualdense, "este dia foi o
culminar dos desejos e anseios de uma população que há muito desejava esta obra". O
autarca reafirmou que "apesar das dificuldades financeiras da autarquia fez-se obra
contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da população de Mangualde".
João Azevedo, referiu ainda que "a autarquia tem feito um esforço considerável em
canalizar recursos financeiros para obras que são vitais para o concelho e que a cada vez
maior redução das receitas, motivadas pela crise, tem obrigado a autarquia a um trabalho
ID: 3724879

suplementar no corte da despesa que é acessória", acrescentando que "esta obra é o
exemplo daquilo que é essencial e é para obras que melhorem a qualidade de vida no
nosso concelho que temos de trabalhar".
Alargamento, rectificação do traçado, reforço do pavimento e melhoramento das
condições de drenagem e segurança foram alguns dos trabalhos levados a cabo na
reabilitação da Estrada 615-2, troço que liga a estrada N.16 e o campo de futebol da
Corvaceira.
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Lembramos que a freguesia de Chãs de Tavares recentemente viu a freguesia ter
abastecimento de água da rede, bem como na área da educação a requalificação da

ID: 3724879

ex.escola primária dos Matados que serve o pré escolar.
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Um dia especial no Live Beach em Mangualde
Esta quarta-feira, dia 6 de Julho, a APPDAV – Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo de Viseu visitou o Live Beach. No âmbito do protocolo que a
Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu com o Live Beach, foi possível proporcionar
um dia diferente a cerca de meia centena de crianças e jovens. Para receber os jovens
esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.

ID: 3714485

Desde o ano 2000 que a associação organiza actividades de férias para as suas
crianças/jovens e irmãos. Este ano organizaram três semanas de férias, de 27 de Junho a 15
de Julho, sem qualquer tipo de financiamento apenas graças ao voluntariado, a donativos de
particulares, das famílias e apoio de algumas Instituições locais.
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MANGUALDE: Atendimento aos munícipes
com horário alargado

Posted on Terça-feira, Julho 19, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Maior proximidade, melhor prestação de
serviços

Em Mangualde, no Edifício dos Paços do
Concelho, a partir de 1 de Agosto

ID: 3736826

A partir do dia 1 Agosto, o Atendimento aos Munícipes no Edifício dos Paços do
Concelho, em Mangualde, passa a ter um horário alargado, podendo ser efectuado entre
as 9h00 e as 20h00. A Câmara Municipal de Mangualde vê assim melhorada a prestação
de serviços municipais, «disponibilizando alguns serviços por um período diário mais
alargado, melhorando assim a relação de proximidade com o munícipe», sublinha o edil
mangualdense, João Azevedo. Para o autarca «esta é uma forma de melhorar a
qualidade de atendimento, criando novas possibilidades aos munícipes através de um
horário de atendimento mais alargado».
Nesta primeira fase, o atendimento efectuado entre as 16h00 e as 20h00 abrange apenas
os serviços da Secção de Taxas e Licenças, Secção de Água e Saneamento e o BMS
(Balcão Multiserviços), não sendo por isso possível efectuar serviços que impliquem
pagamentos (com excepção dos serviços do BMS) durante esse período. Ou seja, o
horário de atendimento normal para todos os serviços continuará a ser entre as 9h00 e as
16h00, mas o atendimento permanecerá aberto até às 20h00 para alguns dos serviços
destas secções, nomeadamente a entrega de requerimentos, pedido de informações, etc.
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“Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento Industrial” em Mangualde

A mostra “Um Homem: pioneirismo no desenvolvimento Industrial”, de José Coelho dos
Santos, está patente até ao próximo dia 22 de Julho, no átrio da Câmara Municipal de
Mangualde. A exposição foi inaugurada esta quarta-feira (dia 6 de Julho) e contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A mostra, cuja
entrada é livre, é composta por algum espólio de objectos pessoais do industrial, tais como
objectos e fotografias alusivas à EMBEL, à SAVA e INTERBLOC.

ID: 3714598

José Coelho dos Santos não é natural de Mangualde, mas foi em Mangualde que iniciou a
sua vida de empresário e industrial. Actualmente reside em Lisboa, mas a sua família reside
em Mangualde. Recebeu a Medalha de Ouro da Cidade de Mangualde, em 1997, entregue
pelo então Ministro da Cultura, Manuel Carrilho.
Fundou a “EMBEL – Electromecânica das Beiras, Lda.”, a SAVA – Empresa que montou o
primeiro carro em Portugal, a INTERBLOC – Os Legos da Construção e recebeu
variadíssimas medalhas e menções de Honra nos Salões internacionais de inventores.
A exposição pode ser visitada de segunda a sexta das 9h00 às 17h00.
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Mangualde comemorou 25 anos de cidade
Milhares de pessoas, desde colectividades a individualidades, participaram este
fim-de-semana num programa vasto e diversificado que envolveu todas as forças
vivas do concelho
A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Foi a 3 de Junho de
1986. Este é, por isso, um período simbólico (bodas de prata) que foi assinalado
não só pelo Município, mas também por todas as forças vivas do concelho. Nesse
sentido realizou-se, no passado fim-desemana (2 e 3 de Julho), em Mangualde,
um vasto e diversificado programa de animação.
João Azevedo, Presidente da Autarquia Mangualde, sublinhou que «esta foi uma
maneira original, de custos reduzidos, de assinalar os 25 anos de elevação de
Mangualde a Cidade e foi, simultaneamente, a melhor maneira de homenagear as
gentes de Mangualde, porque todas estas pessoas honram Mangualde onde quer
que vão, todas estas pessoas elevam be alto no nome da nossa Cidade».
No sábado, entre as 9h30 e as 11h30, no Largo do Rossio, teve lugar uma manhã
desportiva e de tarde, entre as 14h00 e as 17h30, no Largo Dr. Couto, foi a vez da
música e da dança ganharem protagonismo. À noite o programa foi popular.
Começou pelas 21h30 com os cantares da ACAB e, pelas 22h00, subiu ao palco o
Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal». Às 22h30 foi a vez do Grupo de
Fados de Mangualde.
Gala 25 Anos e Desfiles Vários
«Actualmente, Mangualde tem uma nova dinâmica, com autarcas determinados a
defender os interesses do concelho e isso reflecte-se numa nova dinâmica
empresarial, numa economia local em crescendo, tudo em prol do
desenvolvimento sustentável do concelho.» - João Azevedo.
O encerramento das comemorações teve o seu ponto alto à noite. O Complexo
Paroquial de Mangualde encheu-se para acolher, pelas 21h00, a Gala 25 Anos,
com os «Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade» e o Concerto "Quarteto de
Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo Prof. Abel Moura.
Durante a gala, João Azevedo efectuou uma análise sobre o Presente e o Futuro
de Mangualde, destacando que «actualmente, Mangualde tem uma nova
dinâmica, com autarcas determinados a defender os interesses do concelho e isso
reflecte-se numa nova dinâmica empresarial, numa economia local em crescendo,
tudo em prol do desenvolvimento sustentável do concelho. Além disso, Mangualde
atravessa um período de um elevado investimento público na melhoria das
condições de vida dos mangualdenses».
Hoje em dia «é um concelho unido pelo seu tecido associativo e económico,
porque existe uma maior e estreita relação de proximidade entre as forças vivas
do concelho, a autarquia e a população», sublinhou o edil. Quanto ao futuro, para
o Presidente Mangualdense passa essencialmente por «defender os interesses de
Mangualde, promovendo e fomentando a melhoria da qualidade de vida dos
mangualdenses, colocando Mangualde na posição geopolítica de destaque que
merece, dentro do distrito onde se insere». Por último, deixou «uma palavra de
agradecimento aos ex-autarcas que deixaram o seu testemunho nesta

Mangualde comemorou 25 anos de cidade

07-07-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

07-07-2011

Título: Mangualde comemorou 25 anos de cidade
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

ID: 3718403

cerimónia, enaltecendo a forma pragmática e objectiva com que descreveram
estes 25 anos de história do nosso concelho».
No Domingo de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade foram animadas pela
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile das Bandas
Filarmónicas do Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, houve lugar à Largada
de Pombos, pela Sociedade Columbófila de Mangualde, e às 11h00 realizou-se a
Missa Solene no Complexo Paroquial. Da parte da tarde, a partir das 14h30, no
Largo Dr. Couto teve início o Desfile com as forças vivas do concelho: Ranchos
Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas, Associações Recreativas,
Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo, Pasteleiras,
Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc. Pelas 17h00 realizou-se o Encontro de
Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães.

Mangualde comemorou 25 anos de cidade
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Comemorações 25 anos Cidade de Mangualde
Foi a 3 de Junho de 1986 que a Vila de Mangualde, foi elevada à categoria de Cidade. Esta
elevação foi resultado de uma proposta das bancadas parlamentares do Partido Social
Democrata e do Partido Socialista.

Foi à 25 anos.
O actual executivo não quis deixar passar em branco a data das bodas de prata e, num fimde-semana recheado de iniciativas assinalou a data.
Assim a autarquia Mangualdense, envolveu todas as colectividades e associações culturais,
musicais, recreativas e desportivas do Concelho, para esta comemoração.

ID: 3707179

No sábado o destaque foi para desporto e a música com a exibição de vários clubes
desportivos e musicais. Já no Domingo, ponto alto das comemorações, o destaque para uma
parada que juntou no centro da cidade todo o associativismo do Concelho o que fez com que
Mangualde tivesse uma moldura humana sem precedentes.

“ Esta foi a maneira de podermos de uma maneira original, criativa e com poucos custos,
poder assinalar os 25 anos de elevação de Mangualde a Cidade” disse João Azevedo. O edil
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lembrou ainda que foi a melhor maneira de poder homenagear as gentes de Mangualde, pois
“todas estas pessoas são representantes do Concelho, todas estas pessoas honram todos
Mangualdenses onde quer que vão, todas estas pessoas elevam bem alto no nome da
Cidade de Mangualde” concluiu.

O encerramento das comemorações fez-se com uma excepcional Gala musical a cargo do
“Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de Viseu” perante um auditório do Complexo
Paroquial cheio, onde não faltaram os depoimentos de várias pessoas que de alguma

ID: 3707179

maneira viveram ou contribuíram para a elevação de Mangualde a Cidade.
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Câmara cede terreno a associação de moradores
MANGUALDE

Câmara cede terreno a associação de moradores

ID: 3701828

A Câmara de Mangualde assinou um contrato de comodato com a Associação de Moradores
do Bairro São Pedro da Gândara, que permitirá a construção da sede da associação e de
uns balneários.
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Autarquia e associação de moradores assinaram acordo – Mangualde

ID: 3702009

Na passada semana (28 de Junho), pelas 21h00, no Largo de São Pedro, foi assinado o
Contrato de Comodato, entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Associação de
Moradores do Bairro São Pedro da Gândara, que prevê a cedência do terreno, anexo ao
polidesportivo do Bairro São Pedro da Gândara, para a construção de balneários e sede da
Associação dos Moradores daquele populoso bairro da periferia da cidade. Para além do
terreno, a autarquia cede ainda um módulo, sito no antigo «Espaço Internet», para a
construção da referida sede. Para o efeito estiveram presentes João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, e Justino Figueiredo, Presidente da Direcção da
Associação dos Moradores do Bairro São Pedro da Gândara.

O Presidente Mangualdense sublinhou a importância «da política de apoio às associações
seguida por este executivo, porque na primeira linha das nossas preocupações está sempre
a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das populações, seja através do desporto,
do recreio/lazer ou das acessibilidades, sempre em conformidade com as disponibilidades
financeiras. Este acordo insere-se perfeitamente nestas metas».
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Por sua vez, o Presidente Justino Figueiredo agradeceu à Câmara Municipal pela
disponibilidade manifestada para a cedência de material e pavimentação do largo envolvente
do monumento e outros melhoramentos nas imediações.

ID: 3702009

Estiveram também presentes na cerimónia, o Presidente da Junta de Freguesia de
Mangualde, Bernardino Azevedo, o Reverendo Cónego Jorge Seixas, o Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde, Engº Carlos Carvalho e um elevado número de
moradores.
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Mangualde comemorou os 25 anos de Cidade
Segunda, 04 Julho 2011 00:00

CULTURA
Foi a 3 de Junho de 1986 que a Vila de Mangualde, foi elevada à categoria de Cidade.
Milhares de pessoas, desde colectividades a individualidades, participaram este fim-desemana num programa vasto e diversificado que envolveu todas as forças vivas do concelho
A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Foi a 3 de Junho de 1986.
Este é, por isso, um período simbólico (bodas de prata) que foi assinalado não só pelo
Município, mas também por todas as forças vivas do concelho. Nesse sentido realizouse, no passado fim-de-semana (2 e 3 de Julho), em Mangualde, um vasto e

ID: 3702003

diversificado programa de animação.

João Azevedo, Presidente da Autarquia
Mangualde, sublinhou que «esta foi uma maneira original, de custos reduzidos, de
assinalar os 25 anos de elevação de Mangualde a Cidade e foi, simultaneamente, a
melhor maneira de homenagear as gentes de Mangualde, porque todas estas pessoas
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honram Mangualde onde quer que vão, todas estas pessoas elevam bem alto no nome
da nossa Cidade».
Gala 25 Anos e Desfiles Vários
«Actualmente, Mangualde tem uma nova dinâmica, com autarcas determinados a
defender os interesses do concelho e isso reflecte-se numa nova dinâmica
empresarial, numa economia local em crescendo, tudo em prol do desenvolvimento
sustentável do concelho.» - João Azevedo
O encerramento das comemorações teve o seu ponto alto à noite. O Complexo Paroquial de
Mangualde encheu-se para acolher, pelas 21h00, a Gala 25 Anos, com os «Testemunhos
Vivos - 25 Anos Cidade» e o Concerto "Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de
Viseu", dirigido pelo Prof. Abel Moura. Durante a gala, João Azevedo efectuou uma análise
sobre o Presente e o Futuro de Mangualde, destacando que «actualmente, Mangualde tem
uma nova dinâmica, com autarcas determinados a defender os interesses do concelho
e isso reflecte-se numa nova dinâmica empresarial, numa economia local em
crescendo, tudo em prol do desenvolvimento sustentável do concelho. Além disso,
Mangualde atravessa um período de um elevado investimento público na melhoria das
condições de vida dos mangualdenses». Hoje em dia «é um concelho unido pelo seu
tecido associativo e económico, porque existe uma maior e estreita relação de
proximidade entre as forças vivas do concelho, a autarquia e a população», sublinhou o
edil. Quanto ao futuro, para o Presidente Mangualdense passa essencialmente por
«defender os interesses de Mangualde, promovendo e fomentando a melhoria da
qualidade de vida dos mangualdenses, colocando Mangualde na posição geopolítica
ID: 3702003

de destaque que merece, dentro do distrito onde se insere». Por último, deixou «uma
palavra de agradecimento aos ex-autarcas que deixaram o seu testemunho nesta cerimónia,
enaltecendo a forma pragmática e objectiva com que descreveram estes 25 anos de história
do nosso concelho».
No Domingo de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade foram animadas pela Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile das Bandas Filarmónicas do
Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, houve lugar à Largada de Pombos, pela Sociedade

Mangualde comemorou os 25 anos de Cidade

04-07-2011

INTERNET

2 de 3

Data:

04-07-2011

Título: Mangualde comemorou os 25 anos de Cidade
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Columbófila de Mangualde, e às 11h00 realizou-se a Missa Solene no Complexo Paroquial.
Da parte da tarde, a partir das 14h30, no Largo Dr. Couto teve início o Desfile com as
forças vivas do concelho: Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas
Filarmónicas, Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno,
Grupos de Ciclismo, Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc. Pelas 17h00
realizou-se o Encontro de Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de Santiago de

ID: 3702003

Cassurrães.
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«Arraial Sénior» assinala o Dia dos Avós em Mangualde
No próximo dia 26 de Julho, Mangualde celebra o Dia dos Avós com a realização de um
«Arraial Sénior». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, tem lugar na
Nossa Senhora do Castelo e início marcado para as 11h00.
Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia promete ser especial e conta com
um programa repleto de animação. Missa Solene, troca de merendas e tarde de animação
constituem o programa.
Todos os participantes, individualmente ou em grupo, poderão contribuir para animar este dia
e completar o programa cultural com canções, anedotas, poemas, teatro…

ID: 3700061

É de referir que, devido à duração da iniciativa, é conveniente que todos os participantes
levem merenda. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 17 de Julho nas
sedes das Juntas de Freguesia ou na Câmara Municipal de Mangualde – Serviço de Acção
Social, pelo telefone 232 619 880 ou pelos e-mail’s margarida.chaves@cmmangualde.pt ou
ssocial@cmmangualde.pt.

«Arraial Sénior» assinala o Dia dos Avós em Mangualde
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Mangualde comemorou 25 anos

A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Foi a 3 de Junho de 1986. Este é,
por isso, um período simbólico (bodas de prata) que foi assinalado não só pelo Município,
mas também por todas as forças vivas do concelho. Nesse sentido realizou-se, no passado
fim-de-semana (2 e 3 de Julho), em Mangualde, um vasto e diversificado programa de
animação.

ID: 3702007

João Azevedo, Presidente da Autarquia Mangualde, sublinhou que «esta foi uma maneira
original, de custos reduzidos, de assinalar os 25 anos de elevação de Mangualde a Cidade e
foi, simultaneamente, a melhor maneira de homenagear as gentes de Mangualde, porque
todas estas pessoas honram Mangualde onde quer que vão, todas estas pessoas elevam
bem alto no nome da nossa Cidade».
No sábado, entre as 9h30 e as 11h30, no Largo do Rossio, teve lugar uma manhã desportiva
e de tarde, entre as 14h00 e as 17h30, no Largo Dr. Couto, foi a vez da música e da dança
ganharem protagonismo. À noite o programa foi popular. Começou pelas 21h30 com os
cantares da ACAB e, pelas 22h00, subiu ao palco o Grupo de Música Popular Portuguesa
«Trigal». Às 22h30 foi a vez do Grupo de Fados de Mangualde.
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Gala 25 Anos e Desfiles Vários
«Actualmente, Mangualde tem uma nova dinâmica, com autarcas determinados a defender
os interesses do concelho e isso reflecte-se numa nova dinâmica empresarial, numa
economia local em crescendo, tudo em prol do desenvolvimento sustentável do concelho.» –
João Azevedo

ID: 3702007

O encerramento das comemorações teve o seu ponto alto à noite. O Complexo Paroquial de
Mangualde encheu-se para acolher, pelas 21h00, a Gala 25 Anos, com os «Testemunhos
Vivos – 25 Anos Cidade» e o Concerto “Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de
Viseu”, dirigido pelo Prof. Abel Moura. Durante a gala, João Azevedo efectuou uma análise
sobre o Presente e o Futuro de Mangualde, destacando que «actualmente, Mangualde tem
uma nova dinâmica, com autarcas determinados a defender os interesses do concelho e isso
reflecte-se numa nova dinâmica empresarial, numa economia local em crescendo, tudo em
prol do desenvolvimento sustentável do concelho. Além disso, Mangualde atravessa um
período de um elevado investimento público na melhoria das condições de vida dos
mangualdenses». Hoje em dia «é um concelho unido pelo seu tecido associativo e
económico, porque existe uma maior e estreita relação de proximidade entre as forças vivas
do concelho, a autarquia e a população», sublinhou o edil. Quanto ao futuro, para o
Presidente Mangualdense passa essencialmente por «defender os interesses de Mangualde,
promovendo e fomentando a melhoria da qualidade de vida dos mangualdenses, colocando
Mangualde na posição geopolítica de destaque que merece, dentro do distrito onde se
insere». Por último, deixou «uma palavra de agradecimento aos ex-autarcas que deixaram o
seu testemunho nesta cerimónia, enaltecendo a forma pragmática e objectiva com que
descreveram estes 25 anos de história do nosso concelho».
No Domingo de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade foram animadas pela Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile das Bandas Filarmónicas do
Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, houve lugar à Largada de Pombos, pela Sociedade
Columbófila de Mangualde, e às 11h00 realizou-se a Missa Solene no Complexo Paroquial.
Da parte da tarde, a partir das 14h30, no Largo Dr. Couto teve início o Desfile com as forças
vivas do concelho: Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas,
Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo,
Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc. Pelas 17h00 realizou-se o Encontro de
Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães.
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Mangualde celebra o Dia dos Avós
No próximo dia 26 de Julho, Mangualde celebra o Dia dos Avós com a realização de um
«Arraial Sénior». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, tem lugar na
Nossa Senhora do Castelo e início marcado para as 11h00.
Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia promete ser especial e conta com
um programa repleto de animação. Missa Solene, troca de merendas e tarde de animação
constituem o programa. Todos os participantes, individualmente ou em grupo, poderão
contribuir para animar este dia e completar o programa cultural com canções, anedotas,
poemas, teatro… É de referir que, devido à duração da iniciativa, é conveniente que todos os
participantes levem merenda.

ID: 3701832

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 17 de Julho nas sedes das Juntas
de Freguesia ou na Câmara Municipal de Mangualde – Serviço de Acção Social, pelo
telefone 232 619 880 ou pelos e-mail’s margarida.chaves@cmmangualde.pt ou
ssocial@cmmangualde.pt .
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Mangualde – Já são conhecidos os vencedores do concurso de
fotografia «Imagens com História, Mangualde 25 anos»
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Mostra dos trabalhos a concurso vai estar patente de 5 a 31 de Julho, no Átrio da
Câmara Municipal de Mangualde. Pedro Ferreira (1º), Pedro Figueiredo (2º) e
Sara Azevedo (3º) são os premiados do concurso dirigido a fotógrafos amadores.
Entrega de prémios realiza-se no próximo dia 5 de Julho, pelas 16h00.
Foram vários os fotógrafos amadores que responderam ao desafio lançado pela
Câmara Municipal de Mangualde e participaram no concurso de fotografia
“Imagens com História, Mangualde 25 anos”. Pedro Ferreira, Pedro Figueiredo e
Sara Azevedo são os autores dos trabalhos vencedores, tendo conquistado o 1º, o
2º e o 3º prémio respectivamente.
A entrega de prémios aos três primeiros classificados decorrerá na próxima
segunda-feira, dia 5 de Julho, pelas 16h00, durante a inauguração da exposição.
Os trabalhos poderão ser visitados de 5 a 31 de Julho no Átrio da Câmara
Municipal de Mangualde.
A iniciativa, inserida no âmbito das comemorações dos 25 anos de elevação de
Mangualde a cidade, tinha como objectivo fomentar a observação, a descoberta e
a revelação do património cultural da cidade de Mangualde e de desenvolver a
criatividade no âmbito da fotografia. Sob a temática “Cidade de Mangualde” foram
admitidas a concurso fotografias tiradas em qualquer lugar da cidade de
Mangualde e que se incluíssem num dos temas: edifícios e monumentos, e
gentes, tradições ou modos de vida. Cada participante podia apresentar uma
fotografia por tema, a preto ou a cores, podendo as mesmas ser trabalhadas num
programa de edição de imagem, desde que o realismo não fosse alterado.

Mangualde – Já são conhecidos os vencedores do concurso de fotografia «Imagens com História, Mangualde 25
01-07-2011
anos»

INTERNET

1 de 1

Data:

01-07-2011

Título: Mangualde recebe primeiro crematório do Distrito de Viseu
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde recebe primeiro crematório do Distrito de Viseu
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Investimento de meio milhão de euros estará operacional no início de 2012
"Este investimento de natureza privada vem dar resposta a uma procura cada vez
mais crescente de pessoas que desejam ser cremadas" – João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Com o intuito de «dar aos mangualdenses mais opções para além do enterro e
responder à vontade das pessoas de serem cremadas», vai ser construído em
Mangualde um crematório.
O investimento privado de meio milhão de euros é da responsabilidade da
empresa SNG – Empreendimentos Tanatológicos, Lda. e deverá estar operacional
no início de 2012.
Localizado na área de intervenção do novo cemitério, o crematório vai ter uma
área de implantação de 400m² e vai criar dois postos de trabalho. É de salientar
que, este será o primeiro equipamento do género a ser edificado no Distrito de
Viseu e o segundo da região centro do País, que conta já com o crematório
existente na Figueira da Foz.
De acordo com João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
"este investimento de natureza privada vem dar resposta a uma procura cada vez
mais crescente de pessoas que desejam ser cremadas". O edil mangualdense
sublinha ainda que "o processo de captação do investimento foi simples e fácil de
se iniciar e concluir porque quando o executivo foi abordado pela empresa foi
imediatamente dada resposta às suas necessidades", acrescentando que "os
timings foram oportunos porque a projecção do novo cemitério coincidiu com a
apresentação do projecto para o crematório e resultado disto nasceu um
projecto em que ambos os equipamentos se juntam em perfeita harmonia".
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Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV
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A empresa de transportes Patinter ofereceu um autotanque aos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, a doação surge numa altura em que a corporação
comemora o seu 82º aniversário.
Este é o segundo veículo oferecido pela Patinter aos Bombeiros Voluntários de
Mangualde.
João Soares, presidente da corporação, considera que, depois desta doação, “a
nível deste tipo de viaturas” os Bombeiros de Mangualde “já estão bem”.
“Temos condições para enfrentar qualquer tipo de sinistro a nível de
abastecimento de água” , afirmou João Soares.
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Mangualde – Comemorações «Mangualde 25 anos cidade» dias 2 e 3
de Julho
Noite popular com baile e fados, desfiles vários, missa solene, folclore e gala
25 anos, com testemunhos vivos e concerto de acordeões, num programa
vasto que envolve todas as forças vivas do concelho
A elevação de Mangualde a Cidade aconteceu há 25 anos. Este é, por isso, um
período simbólico (bodas de prata) e será assinalado não só pelo Município, mas
também por todas as forças vivas do concelho.
Para assinalar este data realiza-se, nos próximos dias 2 e 3 de Julho, em
Mangualde, um vasto e diversificado programa de animação.
No dia 2 de Julho, sábado, das 9h30 às 11h30, no Largo do Rossio, terá lugar
uma manhã desportiva e de tarde, das 14h00 às 17h30, no Largo Dr. Couto, é a
vez da música e da dança ganharem protagonismo. À noite o programa é popular.
Começa pelas 21h30 com os cantares da ACAB e, pelas 22h00, sobe ao palco o
Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal». Às 22h30 será a vez do Grupo de
Fados de Mangualde.
Gala 25 Anos e Desfiles Vários
No dia 3, Domingo, de manhã, a partir as 9h00, as Ruas da Cidade serão
animadas pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e pelo desfile
das Bandas Filarmónicas do Concelho. Às 10h30, no Largo Dr. Couto, haverá
lugar à Largada de Pombos, pela Sociedade Columbófila de Mangualde, e às
11h00 realiza-se a Missa Solene no Complexo Paroquial. Da parte da tarde, a
partir das 14h30, no Largo Dr. Couto tem início o Desfile com as forças vivas
do concelho (Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas,
Associações Recreativas, Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de
Ciclismo, Pasteleiras, Motos, Universidade Sénior, CMTE, etc.). Pelas 17h00
realiza-se o Encontro de Folclore e às 19h00 a actuação da Tuna Convívio de
Santiago de Cassurrães.
À noite, o Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, pelas 21h00, a Gala 25
Anos, com os «Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade» e o Concerto "Quarteto de
Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo Prof. Abel Moura.
Programa:
Dia 2 de Julho, Sábado
(Largo do Rossio)
09h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Grupo Ginástica
10h00 Gigantes Sport Mangualde - Judo
10h30 Agrupamento de Escolas de Mangualde - Esgrima
11h00/11h30 Centro Bujutsu de Mangualde
(Largo Dr. Couto)
14h00 Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
14h30 Obra Social Beatriz Pais - Raul Saraiva
15h00 Escola de Dança IAM
15h30 Aulas de Dança do CRDA de Abrunhosa do Mato
16h00 Escola de Música Nancy
16h30 EMRL (Raul Linhares)
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17h00 Palco de Encantos
17h30 Concerto com a Banda Filarmónica Lobelhense
(Largo Dr. Couto)
21h30 Cantares - ACAB
22h00 Grupo de Música Popular Portuguesa «Trigal»
22h30 Grupo de Fados de Mangualde
Dia 3 de Julho, Domingo
09h00 Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (Ruas da Cidade)
09h30 Desfile das Bandas Filarmónicas do Concelho (Ruas da Cidade)
10h30 Largada de Pombos - Sociedade Columbófila de Mangualde (Largo Dr.
Couto)
11h00 Missa Solene (Complexo Paroquial)
14h30 Desfile com as forças vivas do concelho (Ruas da Cidade)
(Ranchos Folclóricos, Clubes Desportivos, Bandas Filarmónicas, Associações
Recreativas,
Clube 2 Cavalos, Motards, Todo-o-Terreno, Grupos de Ciclismo, Pasteleiras,
Motos,
Universidade Sénior, CMTE, etc.)
(Largo Dr. Couto)
17h00 Encontro de Folclore
19h00 Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães
(Auditório do Complexo Paroquial)
21h00 Gala 25 Anos
Testemunhos Vivos - 25 Anos Cidade
Concerto "Quarteto de Acordeões da Área Metropolitana de Viseu", dirigido pelo
Prof. Abel
Moura
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Mangualde - «Voluntários na Leitura» - Projectos deverão ser apresentados até
31 de Agosto

ID: 3703409

Na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
Incentivar a criação de projectos de leitura que, através do voluntariado, contribuam para
minorar o isolamento ou a exclusão social é o principal objectivo.
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, associa-se à Direcção-Geral do
Livro e das Bibliotecas (DGLB) e promove o passatempo «Voluntários da Leitura». A
iniciativa pretende incentivar a criação de projectos de leitura que, através do voluntariado,
contribuam para minorar o isolamento ou a exclusão social de populações e grupos
carenciados (estabelecimentos prisionais, lares de terceira idade, IPSS, etc.).
Os projectos deverão ser apresentados até 31 de Agosto, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves,
a quem cabe a tarefa de seleccionar os dois melhores projectos do concelho. Os projectos
seleccionados serão depois remetidos à DGLB, que fará a última selecção e os resultados
finais serão conhecidos a 2 de Novembro.
O projecto vencedor receberá uma mala com 300 livros de vários géneros e para diferentes
públicos, de modo a poderem ser criados outros projectos específicos em voluntariado da
leitura. Poderão ainda ser concedidas duas menções honrosas, traduzidas na oferta de 50
livros cada.
O passatempo «Voluntários da Leitura», organizado pela DGLB, surge no âmbito do Ano
Europeu do Voluntariado e do Dia Mundial do Livro e chama a atenção para a importância do
livro e da leitura, mostrando que eles melhoram significativamente as condições de vida das
populações. O regulamento pode ser consultado em http://biblioteca.cmmangualde.pt ou
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEventos/Paginas/DiaMundialdoLivro2011.as
px
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MANGUALDE RECEBE PRIMEIRO CREMATÓRIO DO DISTRITO DE VISEU

Com o intuito de dar aos mangualdenses mais opções para além do enterro e
responder à vontade das pessoas de serem cremadas, vai ser construído em
Mangualde um crematório. O investimento privado de meio milhão de euros é da
responsabilidade da empresa SNG – Empreendimentos Tanatológicos, Lda. e deverá
estar operacional no início de 2012.
Localizado na área de intervenção do novo cemitério, o crematório vai ter uma área de
implantação de 400m² e vai criar dois postos de trabalho. É de salientar que, este será o
primeiro equipamento do género a ser edificado no Distrito de Viseu e o segundo da
região centro do País, que conta já com o crematório existente na Figueira da Foz.
De acordo com João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde "este
investimento de natureza privada vem dar resposta a uma procura cada vez mais
crescente de pessoas que desejam ser cremadas". O edil mangualdense sublinha ainda
que "o processo de captação do investimento foi simples e fácil de se iniciar e concluir
porque quando o executivo foi abordado pela empresa foi imediatamente dada
resposta às suas necessidades", acrescentando que "os timings foram oportunos
porque a projecção do novo cemitério coincidiu com a apresentação do projecto para
ID: 3705065

o crematório e resultado disto nasceu um projecto em que ambos os equipamentos se
juntam em perfeita harmonia"
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