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1

31-05-2011

No Mercado Municipal » Feira de iguarias regionais e exposição
encerraram projecto 'Ponto de Encontro'

Diário Regional de Viseu

9

2

31-05-2011

Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde

www.metronews.com.pt

3

31-05-2011

MANGUALDE: Workshop: «criando metas poderosas»

www.tvnelas.com

4

30-05-2011

Mangualde recebeu uma centena de mestres alfaiates

www.daotv.pt

5

30-05-2011

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA BARRAGEM DE
FAGILDE

www.diarioviseu.pt

6

30-05-2011

NEXT 21 novamente em Mangualde

www.metronews.com.pt

7

30-05-2011

XXII Encontro Nacional de Mestres Alfaiates em Mangualde

www.metronews.com.pt

8

30-05-2011

Mangualde comemora Dia Mundial da Criança

www.metronews.com.pt

9

30-05-2011

Mangualde comemora Dia Mundial da Criança

www.vaipassear.com

10

29-05-2011

MANGUALDE: Uma centena de mestres alfaiates em Mangualde

www.tvnelas.com

11

28-05-2011

Portugal, um país com passado, presente e futuro!

Diário as Beiras

12

28-05-2011

(c/ Vídeo) Obras da Live Beach correm dentro das expectativas

www.mangualdeonline.com

13

27-05-2011

Em causa estão 320 mil euros relativos ao abastecimento de água »
Câmara de Viseu exige pagamento de dívida à autarquia de
Mangualde

Diário Regional de Viseu

1;3

14

27-05-2011

No dias 23 e 24 de Junho » Escolas de ciclismo juntas em Mangualde

Diário Regional de Viseu

13

15

27-05-2011

EM CAUSA ESTÃO 320 MIL EUROS RELATIVOS AO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

www.diarioviseu.pt

16

27-05-2011

Encontro de saberes e sabores no Mercado Municipal de Mangualde

www.noticiasdeviseu.com

17

26-05-2011

Cooperativa Agrícola comemorou 60 anos

Jornal da Beira

11

18

26-05-2011

Curso mantém viva a tradição dos bordados de Tibaldinho

Jornal da Beira

11

19

26-05-2011

Encontro de saberes e sabores no Mercado Municipal

Jornal da Beira

11

20

26-05-2011

ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE CICLISMO REALIZA-SE
EM MANGUALDE

Notícias de Viseu

15

21

26-05-2011

Segurança Alimentar » Cooperativa Agrícola de Mangualde certificada
pela SGS

Notícias de Viseu

17

22

26-05-2011

Viseu – Águas - Município exige pagamento de dívida a Mangualde

www.daotv.pt

23

26-05-2011

Centenas de pessoas caminharam pela saúde em Mangualde

www.metronews.com.pt

24

26-05-2011

«Defesa Pessoal Feminina» em Mangualde

www.viseumais.com

25

25-05-2011

Eleições/Mangualde: Problema de acesso às mesas de voto por
deficientes resolvido em próximas votações – autarca

noticias.sapo.pt

26

25-05-2011

Eleições/Mangualde: Problema de acesso às mesas de voto por
deficientes resolvido em próximas votações – autarca

sicnoticias.sapo.pt

27

25-05-2011

Problema de deficientes sem acesso às mesas de voto em Mangualde
vai ser resolvido

www.asbeiras.pt

28

25-05-2011

G D Mangualde, elege novos corpos sociais. Ricardo Lopes continua a
Presidente

www.mangualdeonline.com

29

25-05-2011

Socialistas falam de «obra feita» no comício de Viseu

www.viseumais.com

30

25-05-2011

Centenas caminharam pela saúde em Mangualde

www.viseumais.com

31

24-05-2011

Resende recebe final do Next 21

www.imprensaregional.com.pt
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32

24-05-2011

MANGUALDE: Encontro de saberes e sabores

www.tvnelas.com

33

24-05-2011

CICLISMO: Encontro Nacional de Escola de Ciclismo

www.tvnelas.com

34

24-05-2011

Mangualde aposta no ensino de Tecnologias de Informação

www.viseumais.com

35

23-05-2011

Eleições: Oposição quer "pôr em causa modelo social" - Sócrates

sicnoticias.sapo.pt

36

23-05-2011

Mangualde - «Ovinicultura de leite na Serra da Estrela» esteve em
debate

www.daotv.pt

37

23-05-2011

Mangualde comemora 70 da Liga Portuguesa Contra o cancro com
“Caminhada Pela Saúde”

www.daotv.pt

38

23-05-2011

Mangualde – «A Sexualidade e os Afectos» - o papel da família/o
papel da escola – Abertas inscrições

www.daotv.pt

39

23-05-2011

Mangualde – Abertas inscrições para cursos de culinária (9 a 20 de
Maio)

www.daotv.pt

40

23-05-2011

Mangualde: Cooperativa Agrícola comemora os 60 anos

www.daotv.pt

41

23-05-2011

Mangualde – Dia Internacional dos Museus – Autarquia promove
exposição com forais de D.Manuel I

www.daotv.pt

42

23-05-2011

Mangualde recebe «Caminhada pela Saúde»

www.daotv.pt

43

23-05-2011

Mangualde – Abertas inscrições para Workshop de "Defesa Pessoal
Feminina"

www.daotv.pt

44

23-05-2011

Mangualde - Centro de Bujutso participou em estágio internacional de
Karate

www.daotv.pt

45

23-05-2011

Curso mantém viva a tradição dos bordados de Tibaldinho –
Mangualde

www.metronews.com.pt

46

23-05-2011

Mangualde aposta no ensino de tecnologias de informação

www.metronews.com.pt

47

23-05-2011

Curso mantém viva tradição dos Bordados de Tibaldinho

www.viseumais.com

48

21-05-2011

Mangualdense obteve o 2º lugar no concurso nacional “ Quem conta
um ponto… acrescenta um ponto”.

www.mangualdeonline.com

49

20-05-2011

Culinária em Mangualde

Jornal do Centro

50

20-05-2011

«Ovinos da Serra da Estrela» esteve ontem em debate em Mangualde,
no Auditório da Biblioteca Municipal

www.metronews.com.pt

51

20-05-2011

Ovnicultura de leite na Serra da Estrela

www.noticiasdeviseu.com

52

19-05-2011

MANGUALDE » "A Sexualidade e os Afectos"

Jornal da Beira

11

53

19-05-2011

MANGUALDE » Cursos de Culinária de 31.Maio a I7.junho

Jornal da Beira

11

54

19-05-2011

Presidente do AICEP em Tondela » Basílio Horta enalteceu aposta na
agricultura e no sector industrial

Notícias de Viseu

6

55

19-05-2011

Cooperativa Agrícola de Mangualde, comemora os 60 anos

www.mangualdeonline.com

56

19-05-2011

MANGUALDE: Cooperativa Agrícola de mangualde comemorou 60
anos

www.tvnelas.com

57

18-05-2011

Mostra de pintura na biblioteca municipal de Mangualde

Diário Regional de Viseu

7

58

18-05-2011

Nas piscinas de Sernancelhe » Jovens nadadores mangualdenses
mostraram empenho e dedicação

Diário Regional de Viseu

15

59

18-05-2011

Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio
ao Agricultor

www.daotv.pt

60

18-05-2011

Mangualde – Dia Internacional dos Museus – Autarquia promove
exposição com forais de D.Manuel I

www.daotv.pt

61

18-05-2011

Mangualde – Abertas inscrições para Workshop de "Defesa Pessoal
Feminina"

www.daotv.pt

62

18-05-2011

Projecto de incineradora de animais gera contestação

www.diarioviseu.pt

63

18-05-2011

Mangualde vai receber «Caminhada Pela Saúde»

www.vaipassear.com

64

18-05-2011

Mangualde vai contar a “História do Fado”

www.vaipassear.com

65

17-05-2011

«Caminhada pela Saúde» em Mangualde

www.portugalcentro.pt

66

17-05-2011

Workshop "Defesa Pessoal Feminina"

www.portugalcentro.pt
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67

17-05-2011

Continue a Conhecer Mangualde a Pé

www.vaipassear.com

68

17-05-2011

Jovens mangualdenses participaram no 12º Torneio de Natação Prof.
Afonso Saldanha

www.viseumais.com

69

16-05-2011

Mostra de pintura em Mangualde

Diário Regional de Viseu

70

16-05-2011

«Caminhada pela Saúde» em Mangualde

www.metronews.com.pt

71

16-05-2011

«Caminhada pela Saúde» em Mangualde

www.viseumais.com

72

15-05-2011

"MANGUALDE DOS PEQUENITOS"

Renascimento

1;12

73

15-05-2011

300 MIL EUROS PARA AS FREGUESIAS

Renascimento

1;12

74

15-05-2011

Estrada Nacional 232 com obras de melhoramento

Renascimento

1;8

75

15-05-2011

MANGUALDE DEBATEU "FONTES DE FINANCIAMENTO PARA
PROJECTOS EMPRESARIAIS"

Renascimento

4

76

15-05-2011

PASSATEMPO: "VOLUNTÁRIOS DA LEITURA" » Projectos até 31 de
Agosto

Renascimento

5

77

15-05-2011

PONTO DE MIRA

Renascimento

6

78

15-05-2011

MEMORÁVEL NOITE DE FADOS EM MANGUALDE

Renascimento

7

79

15-05-2011

LIVRARIA ADRIÃO: NOVO PALCO CULTURAL

Renascimento

7

80

15-05-2011

ALUNOS PARTICIPARAM NA INICIATIVA "ser por um dia..."

Renascimento

8

81

15-05-2011

"ESSÊNCIA"

Renascimento

9

82

15-05-2011

UMA CENTENA DE PARTICIPANTES NO II FÓRUM MOVIMENTO
ASSOCIATIVO: "O FUTURO E AS PERSPECTIVAS DE
DESENVOLVIMENTO"

Renascimento

12

83

15-05-2011

"VIOLÊNCIA NO NAMORO" DEBATIDA EM MANGUALDE

Renascimento

12

84

15-05-2011

EXPOSIÇÃO ASSINALA DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS » 18 a
25 de Maio no átrio da CMM

Renascimento

13

85

15-05-2011

Mangualde - Fadista D. Vicente da Câmara conta história do fado

www.daotv.pt

86

14-05-2011

Poder local

Diário as Beiras

87

14-05-2011

Dia Internacional dos Museus celebrado em Mangualde

www.vaipassear.com

88

13-05-2011

Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio
ao Agricultor

www.daotv.pt

89

13-05-2011

PS – Candidatos visitaram obra social e tecido empresarial de
Mangualde

www.daotv.pt

90

13-05-2011

Mangualde – «Agricultura, que futuro» - Gabinete de Apoio ao
Agricultor comemora 1º aniversário

www.daotv.pt

91

13-05-2011

Mangualde vai contar a “história do fado”

www.metronews.com.pt

92

13-05-2011

Mangualde vai contar a «História do Fado»

www.viseumais.com

93

13-05-2011

Mangualde debateu «Agricultura, que futuro?»

www.viseumais.com

94

13-05-2011

Workshop/Oficina «Defesa Pessoal Feminina» em Mangualde

www.viseumais.com

95

12-05-2011

HOJE NA REGIÃO... » Secretário de Estado em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

96

12-05-2011

Mangualde dos pequeninos

Jornal da Beira

11

97

12-05-2011

Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a
conhecer a história do concelho, através de visitas guiadas aos
principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares
(Arqueólogo/Hi[...]

RTP 1 » Portugal em Directo

18:41:09

98

12-05-2011

PS – Candidatos visitaram obra social e tecido empresarial de
Mangualde

www.daotv.pt

99

12-05-2011

«A Sexualidade e os Afectos» em debate em Mangualde

www.viseumais.com

100

11-05-2011

Secretário de Estado Rui Barreiro em Mangualde

Diário Regional de Viseu

6

101

11-05-2011

Objectivo é promover a modalidade no concelho de Mangualde » I
Duato BTT em Mourilhe a 10 de Junho

Diário Regional de Viseu

12

102

11-05-2011

Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a
conhecer a história do concelho, através de visitas guiadas aos
principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares
(Arqueólogo/Hi[...]

RTPN » Jornal do País

20:14:19
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103

11-05-2011

Mangualde – Uma centena de participantes no II Fórum Movimento
Associativo “o futuro e as Perspectivas de desenvolvimento”

www.daotv.pt

104

11-05-2011

Mangualde debateu «Fontes de financiamento para projectos
empresariais»

www.daotv.pt

105

11-05-2011

Passatempo «Voluntários da Leitura» em Mangualde

www.metronews.com.pt

106

10-05-2011

Mostra de pintura na biblioteca de Mangualde

Diário Regional de Viseu

107

10-05-2011

Mangualde: Agricultura em debate no dia 12 de Maio

www.jornalimpresso.com

108

10-05-2011

“O futuro e as perspectivas de desenvolvimento” em Mangualde

www.metronews.com.pt

109

09-05-2011

Mangualde – Abertas inscrições para II Fórum movimento associativo
“o futuro e as perspectivas de desenvolvimento”

www.daotv.pt

110

09-05-2011

Mangualde recebe seminário: «Fontes de Financiamento para
Projectos Empresariais – Investir no futuro»

www.daotv.pt

111

09-05-2011

Mangualde recebe sessão de sensibilização «Violência no Namoro»

www.daotv.pt

112

09-05-2011

Mangualde – Município transfere 300 mil euros para as freguesias

www.daotv.pt

113

09-05-2011

«MANGUALDE DOS PEQUENITOS» - alunos do 1º ciclo visitaram
Casa de Azurara

www.daotv.pt

114

09-05-2011

Mangualde - Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia...»

www.daotv.pt

115

09-05-2011

Mangualde debateu «Fontes de Financiamento para Projectos
Empresariais»

www.metronews.com.pt

116

06-05-2011

Protocolo visa financiar pequenas intervenções » 300 mil euros para as
freguesias

Diário Regional de Viseu

1;9

117

06-05-2011

No âmbito da iniciativa 'Mangualde dos Pequenitos' » 130 crianças
visitaram Casa de Azurara

Diário Regional de Viseu

9

118

06-05-2011

Houve até quem fosse presidente de câmara » Alunos experimentaram
várias profissões

Diário Regional de Viseu

9

119

06-05-2011

Em Mangualde fala-se de investir no futuro

Jornal do Centro

15

120

06-05-2011

PROTOCOLO VISA FINANCIAR PEQUENAS INTERVENÇÕES

www.diarioviseu.pt

121

06-05-2011

Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia…» – Mangualde

www.metronews.com.pt

122

05-05-2011

Para permitir o desenvolvimento da empresa » Cedência de EN16 à
PSA Mangualde

Notícias de Viseu

123

05-05-2011

Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde comemora 1º
aniversário – Mangualde

www.metronews.com.pt

124

05-05-2011

«Confecção de compotas, geleias e sobremesas de frutas
internacionais e sobremesas regionais» – Mangualde

www.metronews.com.pt

125

04-05-2011

Violência no Namoro' em Mangualde

Diário Regional de Viseu

126

04-05-2011

Mangualde - EN232 melhorada

www.daotv.pt

127

04-05-2011

Mangualde – «Mangualde dos pequenitos» - Alunos do primeiro ciclo
visitam casa de Azurara

www.daotv.pt

128

04-05-2011

Grupo Desportivo de Mangualde

www.mangualdeonline.com

129

04-05-2011

Seminário «Fontes de Financiamento para Projectos Empresariais –
Investir no futuro» em Mangualde

www.metronews.com.pt

130

03-05-2011

Mangualde - 120 novos postos de trabalho (PSA Mangualde e
Empresário Francisco Baptista)

www.daotv.pt

131

03-05-2011

Mangualde - «Modelos de Gestão desportiva» vai analisar e reflectir
sobre a organização desportiva

www.daotv.pt

132

03-05-2011

Mangualde - Cadernos da Terra n.º 2 - Lançamento do livro
“Mangualde em movimento, crónicas do século XX" a 29 de Abril

www.daotv.pt

133

03-05-2011

Mangualde vai cantar o fado

www.daotv.pt

134

03-05-2011

Mangualde – Autarquia cede troço da EN16 à PSA Peugeot Citroen

www.daotv.pt

135

03-05-2011

AMBIENTE E PRIORIDADES EM MANGUALDE

www.mangualdeonline.com

136

03-05-2011

«FONTES DE FINANCIAMENTO PARA PROJECTOS
EMPRESARIAIS – INVESTIR NO FUTURO»

www.mangualdeonline.com

137

03-05-2011

«Mangualde dos pequenitos» alunos do 1º ciclo visitam casa de
Azurara

www.metronews.com.pt
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138

03-05-2011

Seminário sobre financiamento de empresas em Mangualde

www.viseumais.com

139

03-05-2011

Pintura homenageia Escritoras Portuguesas em Mangualde

www.viseumais.com

140

02-05-2011

II Fórum movimento associativo: “o futuro e as perspectivas de
desenvolvimento” – Mangualde

www.metronews.com.pt

141

01-05-2011

PSA Mangualde e Empresário Francisco Baptista investem no
concelho » 120 NOVOS POSTOS DE TRABALHO EM MANGUALDE

Renascimento

1;9

142

01-05-2011

F 1 DE NOVO A CONCURSO » Entrevista aos PT Crew

Renascimento

1;13

143

01-05-2011

DIA INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS

Renascimento

1;12

144

01-05-2011

ESTRADA DA CITROEN FECHA NO DIA 9 DE MAIO

Renascimento

1;9

145

01-05-2011

FERIAS DESPORTIVAS EM MANGUALDE

Renascimento

5

146

01-05-2011

"VIOLÊNCIA NO NAMORO"

Renascimento

5

147

01-05-2011

EXPOSIÇÃO "PONTOS E ENCONTROS"

Renascimento

5

148

01-05-2011

IGUALDADE DE GÉNERO

Renascimento

8

149

01-05-2011

DECLARAÇÃO DE VOTO

Renascimento

11

150

01-05-2011

Comunicado N° 6/2011 UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

Renascimento

11

151

01-05-2011

COMUNICADO

Renascimento

11

152

01-05-2011

MOSTRA DE PINTURA DE ARTISTA MANGUALDENSE

Renascimento

12

153

01-05-2011

MANGUALDE DOS PEQUENITOS

Renascimento

12

154

01-05-2011

UMA NOITE PARA MUITAS HISTÓRIAS CONTAR...

Renascimento

12
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Notícia de TV

Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a conhecer a história do concelho, através de visitas guiadas aos
principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares (Arqueólogo/Historiador), Joaquim Patrício (Vice-presidente CM Mangualde).
Data: 12-05-2011
Fonte: RTP 1 » Portugal em Directo
Hora: 18:41:09

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

12-05-2011
RTP 1
Portugal em Directo
Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a conhecer a história do concelho,
através de visitas guiadas aos principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares
(Arqueólogo/Historiador), Joaquim Patrício (Vice-presidente CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:34
18:41:09

Hora de fim da notícia

18:43:43

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

Informação
00:59:00
18:00:00
18:59:00

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

3632058

Comentário

02-06-2011 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a conhecer a história do concelho, através de visitas guiadas aos
principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares (Arqueólogo/Historiador), Joaquim Patrício (Vice-presidente CM Mangualde).
Data: 11-05-2011
Fonte: RTPN » Jornal do País
Hora: 20:14:19

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-05-2011
RTPN
Jornal do País
Cerca de 900 alunos do Ensino Básico de Mangualde andam a conhecer a história do concelho,
através de visitas guiadas aos principais monumentos da cidade. (IN) António Tavares
(Arqueólogo/Historiador), Joaquim Patrício (Vice-presidente CM Mangualde).

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:04
20:14:19

Hora de fim da notícia

20:16:23

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

Informação
00:19:00
20:01:00
20:20:00
Dina Aguiar

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

3629714

Comentário

02-06-2011 | Ficha de Notícia de TV
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Data:

31-05-2011

Título: Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde promove, no próximo dia 8 de Junho, o workshop
«Criando Metas Poderosas». Neste workshop, Maria José Marques Tenreiro, Psicóloga e
Master Trainer em PNL, abordará as bases da Programação Neurolinguística (PNL), com
o intuito de promover o desenvolvimento pessoal com vista ao enriquecimento da
qualidade de vida e o acesso e utilização de recursos pessoais até aqui não ou pouco
utilizados.

ID: 3656921

Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os outros, de
modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego automático de
estados emocionais no momento próprio, por exemplo, em situações de insegurança e
aprender a trabalhar o cérebro para alcançar os objectivos com facilidade são as metas a
atingir com este workshop. Para isso, serão abordadas diversas temáticas: o comando do
próprio cérebro apresentando a PNL, as características da nossa mente inconsciente –
descobrindo as nossas estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas
para alcançarmos as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as
Âncoras – como accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que
são metas “inteligentes?” e o que você realmente quer.

Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de carácter
prático que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como fim o
desenvolvimento pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento significativo
da vida.
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A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, que poderá ser efectuada em
www.cmmangualde.pt. Todos os presentes receberão um certificado de participação.

Workshop «Criando Metas Poderosas» em Mangualde

31-05-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

31-05-2011

Título: MANGUALDE: Workshop: «criando metas poderosas»
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Workshop: «criando metas poderosas»
Posted on Terça-feira, Maio 31, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

As bases da Programação Neurolinguística serão
abordadas pela Psicóloga e Master Trainer em PNL Maria José Marques Tenreiro.
Participação gratuita mas sujeita a inscrição prévia.

ID: 3655563

A Câmara Municipal de Mangualde promove, no próximo dia 8 de Junho, o workshop
«Criando Metas Poderosas». Neste workshop, Maria José Marques Tenreiro, Psicóloga e
Master Trainer em PNL, abordará as bases da Programação Neurolinguística (PNL), com o
intuito de promover o desenvolvimento pessoal com vista ao enriquecimento da qualidade de
vida e o acesso e utilização de recursos pessoais até aqui não ou pouco utilizados.
Aumento do conhecimento do processo de comunicação connosco e com os outros, de
modo a encontrar padrões mais eficazes de comunicação, emprego automático de estados
emocionais no momento próprio, por exemplo, em situações de insegurança e aprender a
trabalhar o cérebro para alcançar os objectivos com facilidade são as metas a atingir com
este workshop. Para isso, serão abordadas diversas temáticas: o comando do próprio
cérebro apresentando a PNL, as características da nossa mente inconsciente - descobrindo
as nossas estratégias de acção, o uso das sensações positivas poderosas para alcançarmos
as nossas metas (pessoais e profissionais), o Circulo de Excelência, as Âncoras - como
accionar o gatilho do poder alcançando estados mais poderosos, o que são metas
"inteligentes?" e o que você realmente quer.
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Com origem na América, a Programação Neurolinguística é uma ciência de carácter prático
que tem vindo a crescer em todo o mundo. Esta ciência tem como fim o desenvolvimento
pessoal, a optimização do desempenho e o preenchimento significativo da vida.

ID: 3655563

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, que poderá ser efectuada em
www.cmmangualde.pt. Todos os presentes receberão um certificado de participação.
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Mangualde recebeu uma centena de mestres alfaiates

ID: 3653956

Um momento de confraternização e de troca de experiências com
profissionais oriundos de todo o país
Este Domingo (29 de Maio), Mangualde foi a cidade anfitriã do XXII Encontro
Nacional de Mestres Alfaiates. No encontro participaram uma centena de mestres,
oriundos de todo o país, que foram recebidos pelo Presidente da Autarquia
Mangualdense, João Azevedo, pelas 9h00, no Salão Nobre. O evento foi
organizado pela Comissão de Alfaiates de Mangualde, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde.
Para o edil mangualdense, este «foi um momento importante para o concelho e foi
com muito orgulho que Mangualde foi eleito para a realização deste encontro
anual». É importante «não deixar esta arte morrer, é fundamental valorizar a mãode-obra portuguesa e todos aqueles que lutam diariamente por manter viva esta
arte. O nosso tecido produtivo precisa desta qualidade e destes profissionais»,
sublinhou ainda João Azevedo.
Pelas 10h30 teve lugar uma visita à Adega de Mangualde e pelas 12h30, na Igreja
Matriz, realizou-se a Missa Solene pelo Senhor Cónego Seixas. O almoço
comemorativo decorreu pelas 14h00, no Restaurante Casa do Ermitão, e contou
com a actuação da Tuna de Santiago de Cassurrães e do Rancho Folclórico da
Associação Mangualde de Azurara. O encerramento, com entrega de diplomas,
realizou-se pelas 18h00.
Foi um momento de confraternização e de troca de experiências, que se realiza
anualmente numa região diferente e conta com a presença de profissionais
oriundos de todo o país.
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Câmara de Nelas recusa ser justificação para atraso no pagamento de dívidas
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA BARRAGEM DE FAGILDE

ID: 3653960

Câmara de Nelas recusa ser justificação para atraso no pagamento de
dívidas
As dívidas relativas ao fornecimento de água através da Barragem de Fagilde
abriram ‘guerra’ entre as autarquias de Viseu e de Mangualde, a que se junta
agora a de Nelas.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA BARRAGEM DE FAGILDE
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NEXT 21 novamente em Mangualde

De 2 a 4 de Junho vai realizar-se em Mangualde mais uma etapa do campeonato
NEXT 21 – Campeonato de Andebol Júnior Masculino. As provas desta 2ª fase do
campeonato terão lugar no Pavilhão Municipal e a entrada é livre. ABC Braga
Andebol SAD, Sporting CP, CD S Bernardo e AA Águas Santas são as equipas
que se irão defrontar nesta final.

ID: 3653953

A recepção das equipas está agendada para o dia 2 de Junho, pelas 16h00, no
salão nobre da Câmara Municipal.

O Next 21 é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação
de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de Viseu e do Gigantes Sport
Mangualde. O Hotel Sra. do Castelo é o Main Sponsor em Mangualde.

Calendário dos Jogos
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Quinta-feira, dia 2
19h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x CD S BERNARDO
21h00 – SPORTING CP x AA ÁGUAS SANTAS

Sexta-feira, dia 3
15h00 – CD S BERNARDO x AA ÁGUAS SANTAS
17h00 – ABC BRAGA ANDEBOL SAD x SPORTING CP

Sábado, dia 4
10h00 – SPORTING CP x CD S BERNARDO

ID: 3653953

12h00 – AA ÁGUAS SANTAS x ABC BRAGA ANDEBOL SAD

NEXT 21 novamente em Mangualde
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XXII Encontro Nacional de Mestres Alfaiates em Mangualde

ID: 3655437

Este Domingo (29 de Maio), Mangualde foi a cidade anfitriã do XXII Encontro Nacional de
Mestres Alfaiates. No encontro participaram uma centena de mestres, oriundos de todo o
país, que foram recebidos pelo Presidente da Autarquia Mangualdense, João Azevedo, pelas
9h00, no Salão Nobre. O evento foi organizado pela Comissão de Alfaiates de Mangualde,
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.

Para o edil mangualdense, este «foi um momento importante para o concelho e foi com muito
orgulho que Mangualde foi eleito para a realização deste encontro anual». É importante «não
deixar esta arte morrer, é fundamental valorizar a mão-de-obra portuguesa e todos aqueles
que lutam diariamente por manter viva esta arte. O nosso tecido produtivo precisa desta
qualidade e destes profissionais», sublinhou ainda João Azevedo.

Pelas 10h30 teve lugar uma visita à Adega de Mangualde e pelas 12h30, na Igreja Matriz,
realizou-se a Missa Solene pelo Senhor Cónego Seixas. O almoço comemorativo decorreu

XXII Encontro Nacional de Mestres Alfaiates em Mangualde
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pelas 14h00, no Restaurante Casa do Ermitão, e contou com a actuação da Tuna de
Santiago de Cassurrães e do Rancho Folclórico da Associação Mangualde de Azurara. O
encerramento, com entrega de diplomas, realizou-se pelas 18h00.

ID: 3655437

Foi um momento de confraternização e de troca de experiências, que se realiza anualmente
numa região diferente e conta com a presença de profissionais oriundos de todo o país.

XXII Encontro Nacional de Mestres Alfaiates em Mangualde
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Mangualde comemora Dia Mundial da Criança

Na próxima quarta-feira, 1 de Junho, o Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde,
acolhem as comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara
Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J. Pessoa
Seguros, Império Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de actividades
direccionadas às crianças e prometem aos mais pequeninos um dia cheio de animação.

ID: 3655438

Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face painting são
algumas das actividades previstas para as cerca de 1 300 crianças, oriundas de todo o
concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00, são esperadas as crianças dos
jardins-de-infância e da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo.
O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por parte das
Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à protecção contra todas
as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.

Mangualde comemora Dia Mundial da Criança
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Mangualde comemora Dia Mundial da Criança

Na próxima quarta-feira, 1 de Junho, o Largo Dr. Couto e o Largo do Rossio, em Mangualde,
acolhem as comemorações do Dia Mundial da Criança. Numa data tão especial, a Câmara
Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia de Mangualde, com o apoio de J. Pessoa
Seguros, Império Bonança, uniram-se para organizar um conjunto de actividades
direccionadas às crianças e prometem aos mais pequeninos um dia cheio de animação.

ID: 3655279

Insufláveis vários (adaptados às diferentes idades), lançamento de balões e face painting são
algumas das actividades previstas para as cerca de 1 300 crianças, oriundas de todo o
concelho. Da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00, são esperadas as crianças dos
jardins-de-infância e da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, os alunos do 1º ciclo.

O Dia Mundial da Criança, celebrado desde 1950, é o reconhecimento oficial, por parte das
Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afecto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à protecção contra todas
as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.

Mangualde comemora Dia Mundial da Criança
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MANGUALDE: Uma centena de mestres alfaiates em Mangualde
Posted on Domingo, Maio 29, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Um momento de confraternização e de troca de experiências com profissionais oriundos de
todo o país
Este Domingo (29 de Maio), Mangualde foi a cidade anfitriã do XXII Encontro Nacional de
Mestres Alfaiates. No encontro participaram uma centena de mestres, oriundos de todo o
país, que foram recebidos pelo Presidente da Autarquia Mangualdense, João Azevedo, pelas
9h00, no Salão Nobre. O evento foi organizado pela Comissão de Alfaiates de Mangualde,
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.

ID: 3655559

Para o edil mangualdense, este «foi um momento importante para o concelho e foi com muito
orgulho que Mangualde foi eleito para a realização deste encontro anual». É importante «não
deixar esta arte morrer, é fundamental valorizar a mão-de-obra portuguesa e todos aqueles
que lutam diariamente por manter viva esta arte. O nosso tecido produtivo precisa desta
qualidade e destes profissionais», sublinhou ainda João Azevedo.
Pelas 10h30 teve lugar uma visita à Adega de Mangualde e pelas 12h30, na Igreja Matriz,
realizou-se a Missa Solene pelo Senhor Cónego Seixas. O almoço comemorativo decorreu
pelas 14h00, no Restaurante Casa do Ermitão, e contou com a actuação da Tuna de
Santiago de Cassurrães e do Rancho Folclórico da Associação Mangualde de Azurara. O
encerramento, com entrega de diplomas, realizou-se pelas 18h00.
Foi um momento de confraternização e de troca de experiências, que se realiza anualmente
numa região diferente e conta com a presença de profissionais oriundos de todo o país.
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(c/ Vídeo) Obras da Live Beach correm dentro das expectativas
A pouco menos de um mês da abertura da Live Beach, a tão falada praia de Mangualde, o
MangualdeOnline e a Dãotv foram ao encontro de Rui Braga, o rosto deste projecto, que nos
falou um pouco sobre o decorrer das obras lembrando que estão a ser desenvolvidos
esforços para que tudo possa estar concluído a tempo de proporcionar «um verão diferente»
a todos os visitantes.
A inauguração da praia está prevista para o dia 19 de Junho com um concerto de Tony

ID: 3655227

Carreira, os bilhetes podem desde já ser reservados na Papelaria Livraria Adrião.

(c/ Vídeo) Obras da Live Beach correm dentro das expectativas
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Câmara de Viseu exige pagamento de dívida à autarquia de Mangualde

EM CAUSA ESTÃO 320 MIL EUROS RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA

ID: 3651086

Câmara de Viseu exige pagamento de dívida à autarquia de Mangualde
A Câmara Municipal de Viseu exige à autarquia de Mangualde o pagamento de uma dívida
no valor de mais de 320 mil euros relativa ao fornecimento de água. O autarca
mangualdense diz que o valor é de 127 mil euros e queixa-se de perseguição à população do
seu concelho.
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Encontro de saberes e sabores no Mercado Municipal de Mangualde
Colocado por Noticias em Maio 26, 2011

Uma Feira de Iguarias Regionais e uma Exposição
de trabalhos realizados por crianças e idosos do Concelho de Mangualde marcaram esta
manhã (dia 26 de Maio) o encerramento da iniciativa “Ponto de Encontro”, no Mercado
Municipal de Mangualde. Este momento foi um encontro intergeracional de saberes e
sabores da região.
Dinamizar a economia local e promover uma alimentação saudável foram os principais
objectivos desta acção que deu a conhecer aos cidadãos os produtos locais que são
comercializados no Mercado Municipal de Mangualde. Elza Pais, Secretária de Estado da
Igualdade, e João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, estiveram
presentes no evento.

ID: 3651076

Actividades de face painting, balões, demonstração de um Eco Forno Solar, actuação do
fadista Vicente da Câmara e demonstração do Chef de Cozinha Chacal, enriqueceram o
programa deste convívio. Durante o encontro estiveram ainda presentes nutricionistas que
informarão e orientarão todos os interessados na prevenção da obesidade, promovendo as
regras a seguir para obter uma alimentação saudável.
Este convívio intergeracional contou com a adesão do Centro Paroquial de Abrunhosa-aVelha, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, do Centro Social de Fornos de
Maceira Dão, do Centro Paroquial da Cunha Baixa e da Obra Social Beatriz Pais, Raul
Saraiva.
É de referir que, o “Ponto de Encontro” teve início em 2010 e contou com diversas acções. A
iniciativa decorreu no âmbito do projecto “InterAjuda” e resultou da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde, o Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III – Unidade de
Cuidados na Comunidade, a Associação Cultura, Conhecimento, Igualdade de Género
(ACCIG) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.

Encontro de saberes e sabores no Mercado Municipal de Mangualde
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Viseu – Águas - Município exige pagamento de dívida a Mangualde

ID: 3653947

A Câmara Municipal de Viseu exige à autarquia de Mangualde o pagamento
de uma dívida no valor de mais de 320 mil euros relativa ao fornecimento de
água. O autarca mangualdense diz que o valor é de 127 mil euros e queixa-se
de perseguição à população do seu concelho
A Câmara Municipal de Mangualde deve mais de 320 mil euros aos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu. A revelação foi feita
ontem pelo vice-presidente da Câmara de Viseu, Américo Nunes, durante a
reunião do executivo municipal, revelando que em causa estão diversas facturas
referentes a vários meses dos anos de 2009, 2010 e 2011.
Uma situação que o presidente do município, Fernando Ruas, quer ver resolvida o
mais depressa possível, considerando que a dívida está a colocar em causa o
bom funcionamento do sistema intermunicipal de abastecimento de água, que é
gerido por Viseu a partir de Fagilde e de onde são abastecidos os concelhos de
Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.

Esta não é a primeira vez que o edil se queixa da falta
de pagamento por parte do seu congénere mangualdense. Há uns meses,
Fernando Ruas já tinha revelado que havia uma dívida de mais de 200 mil euros.
“Esperava que fosse feito algum pagamento, mas o que aconteceu foi que a dívida
aumentou. Está na altura de tomar uma decisão, porque podem admitir-se
atrasos, mas não nesta ordem”, explicou. “Os cidadãos de Mangualde já devem
ter pago as suas facturas, pelo que não entendo esta situação”, acrescentou.
“Espero que não precise desta água para a praia artificial e que (o presidente da
Câmara de Mangualde) não se desculpe com o concelho de Nelas, como já fez da
primeira vez”, ironizou Fernando Ruas. “A dívida dos SMAS é com Mangualde e
não com Nelas”, finalizou.
Dívida é mais baixa
João Azevedo, presidente do município de Mangualde, admitiu existir uma dívida,
no entanto, adiantou que o seu valor é muito inferior ao anunciado por Américo
Nunes. “O presidente está mal informado ou então os SMAS não estão a dar a
informação certa, porque o valor da dívida é de 127 mil euros”, garantiu o autarca,
acrescentando que o concelho vizinho de Nelas (abastecido através de
Mangualde, embora a água venha da Estação de Tratamento de Água
de Fagilde, em Viseu) deve cerca de 265 mil euros.
“Faço mais uma vez o apelo para que o presidente da Câmara de Viseu tenha o
bom senso de ligar à presidente de Nelas para que ela pague a sua dívida. A
autarquia de Mangualde está a suportar a verba em causa através das suas
receitas”, sublinhou.
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João Azevedo criticou ainda a “atitude de perseguição”, que diz
apenas prejudicar Fernando Ruas em Mangualde. “Lamento que tome este tipo de
atitudes e esteja a fazer oposição às pessoas de Mangualde”, referiu o autarca,
que garantiu estar a cumprir as suas obrigações.
“Se todos o fizessem o concelho estaria a ganhar cerca de 100 mil euros”,
finalizou.

Viseu – Águas - Município exige pagamento de dívida a Mangualde
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Centenas de pessoas caminharam pela saúde em Mangualde
No passado sábado (21 de Maio) realizou-se em Mangualde uma «Caminhada pela Saúde»
promovida pelo Núcleo de Mangualde da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Inserida nas
comemorações dos 70 anos da instituição, a iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da
Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros de Adultos.
As centenas de participantes, de todas as classes e todas as idades, percorreram a cidade
de Mangualde num percurso de cerca de 4 mil metros, aderindo ao apelo deixado pela
organização «Participe! Para o bem da sua saúde!». Divulgar mensagens na vertente da
educação para a saúde e da prevenção do cancro e aumentar a angariação de fundos para a
luta deste flagelo que afecta milhares de portugueses eram os principais objectivos desta
acção.
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É de referir que, ainda neste âmbito, de 14 a 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o Cancro
teve patente um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara Municipal.
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«Defesa Pessoal Feminina» em Mangualde
No passado sábado, 21 de Maio, realizou-se, no Pavilhão Municipal de Mangualde o
Workshop/Oficina “Defesa Pessoal Feminina”. Presentes no evento estiveram Elza Pais,
Secretária de Estado da Igualdade, João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, Mª José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de
Mangualde, Ruth Galvão, técnica do projecto Interajuda – ACCIG e Rosabela Afonso,
Presidente da ACCIG.
A acção, destinada em geral a todas as mulheres a partir dos 18 anos de idade e em
particular ao pessoal que intervém na área da violência doméstica e violência contra a 3ª
idade, tinha como objectivo dotar as destinatárias de instrumentos, teóricos e práticos, de
informação e aprendizagem para competências específicas de intervenção. Para tal, um
grupo de instrutores altamente qualificados, membros da IPSA – International Police Security
Association, apresentaram um conjunto de técnicas de defesa em situações de grande
adversidade.
Foi com grande entusiasmo que todos os participantes mostraram interesse e vontade de
melhorar e aprofundar as técnicas adquiridas, para que no seu dia-a-dia possam dizer “Não à
Submissão”.
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Esta é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da ACCIG – Associação
Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género e do Projecto Interajuda.
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Eleições/Mangualde: Problema de acesso às mesas de voto por
deficientes resolvido em próximas votações – autarca
25 de Maio de 2011, 15:43
Viseu, 25 mai (Lusa) -- O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, assegurou
hoje que o local das mesas de voto da freguesia sede de concelho será mudado num
futuro ato eleitoral, para permitir o acesso a eleitores com dificuldades motoras.
A garantia foi dada depois de António Ferreira, filho de uma idosa que se desloca em
cadeira de rodas, se ter queixado da falta de condições das salas da escola do primeiro
ciclo das Carvalhas, uma vez que o acesso a três delas implica subir duas dezenas de
degraus.
João Azevedo admitiu à agência Lusa que teve conhecimento do problema na altura das
eleições presidenciais, lamentando que não tenha sido possível resolvê-lo a tempo das
legislativas de 05 de junho.
"O facto de as eleições terem sido decididas de uma forma rápida, sem estarmos a contar,
não deu tempo para planear a mudança e a divulgar", justificou.
Segundo João Azevedo, "não haverá muitas pessoas com problemas que as impeçam de
votar" nas legislativas.
"Mas aquelas que não podem têm e3 ser respeitadas, por isso esse problema ficará
resolvido nas eleições seguintes que, em princípio, serão as autárquicas", afirmou.
A mãe de António Ferreira, que está prestes a completar 86 anos, não votou nas
presidenciais e não votará nas legislativas.
"Nas eleições autárquicas (de 2009) ainda votou, porque houve um grupo de pessoas que
pegou na cadeira e subiu as escadas até ao segundo andar. Mas ela apanhou um grande
susto, porque são íngremes, sentiu-se muito vexada e não quer voltar a passar pelo
mesmo", contou.
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António Ferreira frisou a importância do ato eleitoral, defendendo a necessidade de todas
as pessoas terem condições de votar com dignidade.
"Antigamente, a legislação permitia que o presidente da mesa de voto viesse cá abaixo
para que os deficientes motores votassem e depois levasse o voto para a mesa na
presença de um familiar. Mas agora já não o permite e a minha mãe foi obrigada a não
votar", lamentou.
Contou que, na altura das presidenciais, deu conta das suas preocupações ao presidente
da Câmara.
"Pensei que fossem mudar para o salão municipal ou para a escola secundária. Quando
soube que afinal as mesas iam voltar a ficar na escola, já não deu para fazer nada",
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afirmou, contando que foi informado no Governo Civil de que "um grupo de dez eleitores,
no mínimo, poderia fazer um requerimento para mudar o local", mas já tinha passado o
prazo.
O presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino Azevedo, admitiu que na
escola "há cinco salas onde as pessoas não têm grandes problemas a chegar", apesar da
existência de dois degraus, "mas para as três salas do andar de cima é muito complicado",
devido ao grande número de degraus.
"Na altura das presidenciais mandei um ofício para a Câmara a perguntar se havia
hipótese de mudar para a escola secundária, porque é muito difícil para as pessoas com
problemas motores chegarem às mesas de voto 05, 06 e 07", admitiu.
AMF.
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Eleições/Mangualde: Problema de acesso às mesas de voto por
deficientes resolvido em próximas votações – autarca
Viseu, 25 mai (Lusa) -- O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, assegurou
hoje que o local das mesas de voto da freguesia sede de concelho será mudado num futuro
ato eleitoral, para permitir o acesso a eleitores com dificuldades motoras.
A garantia foi dada depois de António Ferreira, filho de uma idosa que se desloca em cadeira
de rodas, se ter queixado da falta de condições das salas da escola do primeiro ciclo das
Carvalhas, uma vez que o acesso a três delas implica subir duas dezenas de degraus.
João Azevedo admitiu à agência Lusa que teve conhecimento do problema na altura das
eleições presidenciais, lamentando que não tenha sido possível resolvê-lo a tempo das
legislativas de 05 de junho.
"O facto de as eleições terem sido decididas de uma forma rápida, sem estarmos a contar,
não deu tempo para planear a mudança e a divulgar", justificou.
Segundo João Azevedo, "não haverá muitas pessoas com problemas que as impeçam de
votar" nas legislativas.
"Mas aquelas que não podem têm e3 ser respeitadas, por isso esse problema ficará
resolvido nas eleições seguintes que, em princípio, serão as autárquicas", afirmou.
A mãe de António Ferreira, que está prestes a completar 86 anos, não votou nas
presidenciais e não votará nas legislativas.
"Nas eleições autárquicas (de 2009) ainda votou, porque houve um grupo de pessoas que
pegou na cadeira e subiu as escadas até ao segundo andar. Mas ela apanhou um grande
susto, porque são íngremes, sentiu-se muito vexada e não quer voltar a passar pelo mesmo",
contou.
António Ferreira frisou a importância do ato eleitoral, defendendo a necessidade de todas as
pessoas terem condições de votar com dignidade.
"Antigamente, a legislação permitia que o presidente da mesa de voto viesse cá abaixo para
que os deficientes motores votassem e depois levasse o voto para a mesa na presença de
um familiar. Mas agora já não o permite e a minha mãe foi obrigada a não votar", lamentou.
Contou que, na altura das presidenciais, deu conta das suas preocupações ao presidente da
Câmara.
"Pensei que fossem mudar para o salão municipal ou para a escola secundária. Quando
soube que afinal as mesas iam voltar a ficar na escola, já não deu para fazer nada", afirmou,
contando que foi informado no Governo Civil de que "um grupo de dez eleitores, no mínimo,
poderia fazer um requerimento para mudar o local", mas já tinha passado o prazo.
O presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Bernardino Azevedo, admitiu que na
escola "há cinco salas onde as pessoas não têm grandes problemas a chegar", apesar da
existência de dois degraus, "mas para as três salas do andar de cima é muito complicado",
devido ao grande número de degraus.
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"Na altura das presidenciais mandei um ofício para a Câmara a perguntar se havia hipótese
de mudar para a escola secundária, porque é muito difícil para as pessoas com problemas
motores chegarem às mesas de voto 05, 06 e 07", admitiu.
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Problema de deficientes sem acesso às mesas de voto em Mangualde vai
ser resolvido

O presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo, assegurou esta quarta-feira (25)
que o local das mesas de voto da freguesia sede de concelho será mudado num futuro ato
eleitoral, para permitir o acesso a eleitores com dificuldades motoras.
A garantia foi dada depois de António Ferreira, filho de uma idosa que se desloca em cadeira
de rodas, se ter queixado da falta de condições das salas da escola do primeiro ciclo das
Carvalhas, uma vez que o acesso a três delas implica subir duas dezenas de degraus.
João Azevedo admitiu à Lusa que teve conhecimento do problema na altura das eleições
presidenciais, lamentando que não tenha sido possível resolvê-lo a tempo das legislativas de
5 de junho.
“O facto de as eleições terem sido decididas de uma forma rápida, sem estarmos a contar,
não deu tempo para planear a mudança e a divulgar”, justificou. Segundo João Azevedo,
“não haverá muitas pessoas com problemas que as impeçam de votar” nas legislativas.
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“Mas aquelas que não podem têm e ser respeitadas, por isso esse problema ficará resolvido
nas eleições seguintes que, em princípio, serão as autárquicas”, afirmou.

Problema de deficientes sem acesso às mesas de voto em Mangualde vai ser resolvido

25-05-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

25-05-2011

Título: G D Mangualde, elege novos corpos sociais. Ricardo Lopes continua a Presidente
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

G D Mangualde, elege novos corpos sociais. Ricardo Lopes continua a
Presidente
Decorreu na passada Sexta-feira, dia 20 de Maio, a Assembleia-geral Extraordinária do
Grupo Desportivo de Mangualde, que tinha como ponto único da ordem de trabalhos, a
eleição dos Corpos Sociais para o biénio 2011/2013.
Apenas uma lista, encabeçada pelo actual presidente da Direcção Ricardo Lopes, se
submeteu a sufrágio, tendo sido eleita por unanimidade.
Do programa apresentado aos Associados realce para a consolidação económica, a
criação de infra-estruturas de qualidade para servir os mais jovens, a modernização
organizativa / estrutural e a conquista de títulos.
A tomada de posse dos Corpos Sociais eleitos está marcada para o próximo dia 27 de Maio,
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pelas 21:00, na Sede Social do Grupo Desportivo de Mangualde.
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Socialistas falam de «obra feita» no comício de Viseu
Ao segundo dia do calendário oficial da campanha eleitoral para as Legislativas do próximo
dia 5 de Junho, José Sócrates esteve na passada segunda-feira no Distrito de Viseu, onde
era aguardado “com entusiasmo por uma enorme e muito afectuosa multidão”, refere uma
nota do PS Viseu.
Entre Mangualde e a sede de um distrito, que muitos consideram ser ainda “um bastião
social-democrata”, o Secretário-Geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro recandidato
ao cargo foi recebido em “absoluta apoteose, com milhares de pessoas nas ruas, saudando
e aplaudindo a sua presença”. À noite, foi no “repleto” Pavilhão do INATEL que teve lugar um
“magnífico comício” em que, além do líder, intervieram José Junqueiro, cabeça-de-lista pelo
Distrito, Correia de Campos, ex-Ministro da Saúde, e João Azevedo, Presidente da
Federação do PS de Viseu e da Câmara Municipal de Mangualde.
E a recepção popular foi de tal forma “calorosa” que José Sócrates deixou o Distrito com
“renovada confiança na vitória” nas urnas. Consciente de que Portugal vive hoje a maior crise
económica dos últimos 80 anos, avisou que os Portugueses precisarão de “coragem,
determinação e perseverança para vencer os desafios do futuro”, e lembrou que no próximo
dia 5 tem lugar “a eleição mais exigente e mais importante dos últimos anos”, porque
“estarão em causa duas visões da sociedade”, completamente diferentes, e que cabe ao PS
defender Portugal, com a implementação de um programa centrado na defesa da justiça e da
coesão, da Escola Pública, do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social para todos.
“Estes são os valores do PS, mas são também os valores do País”.

ID: 3648810

Salvaguardando a aposta inequívoca do actual Governo nas áreas da Educação, do
Ambiente e das Novas Tecnologias, entre muitas outras, Sócrates considerou, no entanto,
que é na Saúde, e nomeadamente na questão do SNS, que reside o ponto essencial desta
campanha: “O Serviço Nacional de Saúde vai a votos. É o SNS que vai estar em causa
nestas eleições, e é por essa razão que peço a todos, socialistas, simpatizantes do Partido
Socialista e todos os que olham com orgulho para o SNS que se empenhem nestas
eleições”.
Preconizando a necessidade de Portugal exportar mais, o Secretário-Geral do PS garantiu
que para atingir esse objectivo é fundamental ter um governo que esteja “ao lado das
empresas que potenciam a economia nacional e criam emprego”, e a esse propósito apontou
a PSA/Citröen como um exemplo. Referiu igualmente que Portugal é “um dos países do
mundo que mais e melhor aposta fez nas energias renováveis”, vincando que esse é o
caminho do futuro e da afirmação nacional.
GOVERNO INVESTIU 1,4 MIL MILHÕES DE EUROS EM VISEU
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Depois de ter usado da palavra na arruada da tarde em Mangualde, juntamente com a
candidata Elza Pais, o Presidente da Federação Socialista de Viseu abriu os trabalhos do
comício da noite em Viseu, diante de “milhares de pessoas”, oriundas dos 24 concelhos que
compõem o Distrito. João Azevedo lembrou que, apesar de a oposição ter, de “forma
irresponsável”, derrubado o Governo, José Sócrates “aqui está de novo a dar a cara pelo
País, pois a sua marca é a defesa de Portugal e dos Portugueses”. Aludindo concretamente
à região viseense, o líder distrital fez ainda questão de perguntar “o que fizeram os
deputados do PSD? Tudo fizeram, até com requerimentos na Assembleia da República, no
sentido de obstaculizar o investimento e a criação de mais emprego na PSA/Citröen”.
Correia de Campos fez também uma breve intervenção no comício, para defender o SNS
como “uma conquista de Abril”, salientando que é necessário continuar a investir num
Serviço Nacional de Saúde mais justo e mais equitativo, e que o PS não quer “uma saúde
para ricos e outra para pobres, mas antes um SNS que trate todos os cidadãos de igual
forma”, zelando pelos seus interesses e pela melhoria constante no atendimento e na
capacidade de resolução dos seus problemas.
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Enquanto cabeça-de-lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Viseu, mas fazendo
uso do vasto conhecimento da região, que lhe advém do facto de ser um filho da terra, e do
País, já que é Secretário de Estado da Administração Local no actual governo, José
Junqueiro rubricou uma inflamada alocução no comício desta segunda-feira, onde deixou
patente o surpreendente número de “1,4 mil milhões de euros do investimento realizado pelo
Executivo liderado por José Sócrates ao longo dos últimos seis anos”. Desde 2005, o PS fez,
no Distrito de Viseu, “mais equipamentos sociais para os idosos e mais 250 acordos com as
instituições de solidariedade social, para melhor servir a população”. A oposição, por seu
turno, orquestrou uma “crise política” nascida no início de Março, com um “discurso contra o
Governo”, e consumada 15 dias depois, pela mão do PSD e “irresponsavelmente apoiada
pelos restantes partidos”.
Depois de saudar o Presidente do partido, Almeida Santos, e o Secretário-Geral, José
Sócrates, o Mandatário Distrital, José Eduardo, a Presidente da Comissão de Honra, Inês
Campos, e a “grande lista de candidatos a deputados” pelo Distrito de Viseu, o cabeça-delista resumiu a luta eleitoral em curso como “uma escolha entre quem promete e quem faz,
entre quem trabalha e quem apenas critica”. Na opinião de José Junqueiro, os cinco líderes
que o PSD teve em apenas seis anos demonstram que “não se encontraram entre si, mas,
mais grave do que isso, não se encontraram com o País”.
“NÓS FIZEMOS, ELES CRITICARAM”…
O número um do PS por Viseu elencou de forma minuciosa a “ampla obra feita do actual
Governo” na região: “o Hospital de Lamego, 120 anos depois, a ampliação e a modernização
do Hospital Cândido Figueiredo, em Tondela, a transformação do Hospital de Viseu em
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hospital central (que é hoje a quarta unidade de saúde com melhor desempenho a nível
nacional e com todas as contas em dia). Nós fizemos, eles criticaram”;
Ainda na área da Saúde, o cabeça-de-lista apontou outras obras dos governos do PS:
“Construímos nove unidades de saúde familiar, novas unidades de cuidados continuados
(15+4 em Viseu) e novos centros de saúde, em Penalva do Castelo e Resende, que
possibilitaram a realização de mais 200 mil consultas. Nós fizemos, eles criticaram”;
No apoio à velhice, “fizemos equipamentos sociais para mais cinco mil utentes, e assinámos
219 acordos de cooperação, no valor global de 300 milhões de euros. O Complemento
Solidário para Idosos beneficia actualmente 17 mil viseenses, no montante de 50 milhões de
euros”. Nós fizemos, eles criticaram”;
Na categoria de apoio às crianças, “a obra dos governos socialistas salda-se em 28 novas
creches”, e na economia social trabalham hoje “mais de seis mil pessoas”. “Nós fizemos, eles
criticaram”;
No sector da Educação, “temos a escola a tempo inteiro, a cobertura de 100% no ensino préescolar, 17 novos centros escolares e 21 escolas requalificadas, maior igualdade de
oportunidades, computadores, laboratórios e quadros interactivos. Nós fizemos, eles
criticaram”;
No Distrito de Viseu, os governos do PS liderados por José Sócrates permitiram “melhorar a
qualificação dos cidadãos e dos recursos humanos”: “Investimos no ensino profissional e
criámos o Programa Novas Oportunidades, para quem queria valorizar-se e teve coragem de
voltar a estudar, triplicámos a aposta na área do I&D (Investimento e Desenvolvimento), mais
do que duplicámos as unidades de investigação (mais 35 num total de 60). Nós fizemos, e
eles criticaram”;
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Foram também os governos de José Sócrates que “construíram as barragens de Pretarouca,
Ribeiradio e Temilobos e as auto-estradas A25 e A24, lançaram os concursos para os troços
Viseu – Coimbra, o IC12 – Carregal, Viseu – Sátão, tal como no passado fizemos as
variantes a Sernancelhe, Penedono e Vila Nova de Paiva. Mais uma vez, nós fizemos e eles
criticaram”.
Na área da Protecção Civil, os governos do PS construíram “sete novos quartéis de
bombeiros e requalificou outros nove”, lembrou José Junqueiro, acrescentando que “também
a Agricultura tem encontrado eco nas preocupações e nas medidas deste Executivo:
Apoiámos a instalação no Distrito de Viseu de 511 jovens agricultores (num investimento
global de 20 milhões de euros) e 60 explorações agrícolas, ao mesmo tempo que
construímos e melhorámos 51 caminhos rurais e consolidámos o seguro de colheitas,
valorizámos o Douro e fizemos novos equipamentos, cais e fluvinas, para a navegabilidade e
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para o Turismo, naquilo que conseguimos como Património Mundial. Nós fizemos, e eles
criticaram”;
Enfatizando que temos, em 2011, “maior competitividade e mais emprego do que tínhamos
em 2005, quando terminaram os governos da Direita”, José Junqueiro alinhou os sinais
desse sucesso, que têm, “mais uma vez, a marca do Partido Socialista e de José Sócrates:
Apoiámos empresas portuguesas internacionais fortes, apostámos nas energias alternativas
(aumentando 288% a produção de energia eléctrica e 488% a produção de energia eólica), e
ascende a 55 o número de empresas do Distrito de Viseu que receberam o prémio PME
Excelência. Mais uma vez, de novo sem surpresa para os socialistas e para todos os
cidadãos mais atentos, nós fizemos, e eles… criticaram”;
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Durante os dois governos de Sócrates, “apoiámos o pequeno comércio, através do Programa
ModCom, e levámos a cabo a regeneração urbana (80% na sede da ACP), potenciámos os
créditos bonificados e, mais recentemente, a reabilitação urbana para revivificação dos
centros das cidades. Nós fizemos, eles criticaram”…
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Centenas caminharam pela saúde em Mangualde
No passado sábado (21 de Maio) realizou-se em Mangualde uma «Caminhada pela Saúde»
promovida pelo Núcleo de Mangualde da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Inserida nas
comemorações dos 70 anos da instituição, a iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da
Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros de Adultos.
As centenas de participantes, de todas as classes e todas as idades, percorreram a cidade
de Mangualde num percurso de cerca de 4 mil metros, aderindo ao apelo deixado pela
organização «Participe! Para o bem da sua saúde!». Divulgar mensagens na vertente da
educação para a saúde e da prevenção do cancro e aumentar a angariação de fundos para a
luta deste flagelo que afecta milhares de portugueses eram os principais objectivos desta
acção.

ID: 3648843

É de referir que, ainda neste âmbito, de 14 a 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o Cancro
teve patente um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara Municipal.
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Resende recebe final do Next 21

Adicionar
No dia 20 de Maio, os Presidentes dos Municípios de Resende, Baião e Mangualde
assinaram um contrato com a Federação de Andebol de Portugal que prevê a organização
das fases finais do Campeonato Nacional de Juniores Masculinos da 1.ª Divisão – Next 21,
numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Resende.

De acordo com os contratos assinados, Baião e Mangualde organizam a 2.ª fase do Next 21
nos dias 2, 3 e 4 de Junho, sendo que a fase final do Campeonato realizar-se-á nos dias 10,
11 e 12 de Junho, no Pavilhão Municipal de Anreade, em Resende.

ID: 3647292

Na sua intervenção, durante a cerimónia, o Presidente da Federação de Andebol de
Portugal, Henrique Torrinha, afirmou que “Este acto encerra a importância numa vasta região
onde queremos que o Andebol seja a modalidade de referência. Ser de referência para
passar à excelência, é este o desafio da nossa modalidade e é esse o caminho que
queremos imprimir, para que com estruturas sólidas passemos da referência para a
excelência do Andebol”.

Por sua vez, o Vice-Presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, afirmou que “Associamonos a esta iniciativa, por um lado com o objectivo da promoção de Baião pela positiva, pela
capacidade de organizar um evento de nível, por outro lado, porque entendemos que estas
iniciativas funcionam como um estímulo e um desafio à nossa estrutura associativa”.
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Já o Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, acredita que este torneio é muito
importante para o concelho e acrescentou que “o Andebol vai sair valorizado com este
conjunto de jogos a serem disputados na zona interior do país, no eixo entre Mangualde,
Resende e Baião, que com certeza, vai ser um eixo de futuro”.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Resende, António Borges: “São três Presidentes,
três Municípios que se juntam para um projecto de Andebol que ultrapassa as visões de cada
sítio, para se perceber que, de facto, há projectos que se podem construir em comum,
transmitindo uma mensagem mais forte que pode sair a favor das nossas populações e dos
nossos Municípios”.

ID: 3647292

Com a assinatura deste protocolo com a Federação de Andebol de Portugal, a Câmara
Municipal de Resende pretende que o Andebol seja um exemplo para os jovens do concelho,
construindo, a partir desta modalidade os índices de notoriedade que são absolutamente
necessários para um concelho como o de Resende.
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MANGUALDE: Encontro de saberes e sabores
Posted on Terça-feira, Maio 24, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Dia 26 de Maio, pelas 9h30:
Elza Pais, Secretária de Estado da Igualdade e Chef de Cozinha Chacal presentes no evento
MERCADO MUNICIPAL DE MANGUALDE

ID: 3655556

Uma Feira de Iguarias Regionais e uma Exposição de trabalhos realizados por crianças e
idosos do Concelho de Mangualde marcam o encerramento da iniciativa “Ponto de
Encontro”. O evento terá lugar no próximo dia 26 de Maio, quinta-feira, no Mercado Municipal
de Mangualde, pelas 9h30, e pretende ser um encontro intergeracional de saberes e sabores
da região.
Dinamizar a economia local e promover uma alimentação saudável são os principais
objectivos desta acção que dá a conhecer aos cidadãos os produtos locais que são
comercializados no Mercado Municipal de Mangualde. Elza Pais, Secretária de Estado da
Igualdade está presente no evento.
Actividades de facepaiting, balões, demonstração de um Eco Forno Solar, actuação do
fadista Vicente da Câmara e demonstração do Chef de Cozinha Chacal, enriquecem o
programa do convívio. Durante o encontro estarão, ainda, presentes nutricionistas que
informarão e orientarão todos os interessados na prevenção da obesidade, promovendo as
regras a seguir para obter uma alimentação saudável.
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Este convívio intergeracional conta com a adesão do Centro Paroquial de Abrunhosa-aVelha, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, do Centro Social de Fornos de
Maceira Dão, do Centro Paroquial da Cunha Baixa e da Obra Social Beatriz Pais, Raul
Saraiva.

ID: 3655556

É de referir que, o “Ponto de Encontro” teve início em 2010 e contou com diversas acções. A
iniciativa decorre no âmbito do projecto “InterAjuda” e resulta da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde, o Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III – Unidade de
Cuidados na Comunidade, a Associação Cultura, Conhecimento, Igualdade de Género
(ACCIG) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
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CICLISMO: Encontro Nacional de Escola de Ciclismo
Posted on 5/24/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Câmara Municipal e Federação Portuguesa de
Ciclismo assinaram hoje acordo de cooperação
Foi assinado, um acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Mangualde e a
Federação Portuguesa de Ciclismo no âmbito do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo
que se realiza nos dias 23 e 24 de Julho em Mangualde. No encontro, que fomenta a prática
das vertentes Estrada e BTT, são esperados cerca de 500 atletas.
Com a assinatura deste protocolo, a Câmara Municipal demonstra uma vez mais a sua clara
aposta no Desporto, ao promover e desenvolver o ciclismo – modalidade de referência no
concelho. A autarquia valoriza a componente de formação dos jovens atletas. O Presidente
da Câmara referiu os excelentes resultados obtidos no ano passado com a assinatura de
idêntico protocolo, garantindo que este ano o êxito vai-se repetir.

ID: 3655566

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.
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Mangualde aposta no ensino de Tecnologias de Informação
Atentos às evoluções tecnológicas da sociedade actual e ao fenómeno do desemprego, o
Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de Mangualde e a Fundação
para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI) estão a promover, desde o
passado dia 16 de Maio, no Espaço Internet, uma “Formação Modular Certificada em
Tecnologias de Informação”.
Na abertura do curso, que termina a 20 de Julho, estiveram presentes João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Carlos Teixeira Almeida, Delegado Distrital
de Viseu da FDTI, juntamente com os doze formandos inscritos nesta acção.

ID: 3647284

Dotar ou melhorar as competências no âmbito das Tecnologias de Informação são os
principais objectivos deste curso modular de 75 horas, destinado a todos os cidadãos com
habilitações iguais ou inferiores ao 9º ano de escolaridade.
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Eleições: Oposição quer "pôr em causa modelo social" - Sócrates
Mangualde, 23 mai (Lusa) -- O líder socialista, José Sócrates, considerou hoje que a
oposição de direita pretende com as suas propostas "pôr em causa todo o modelo social que
a Europa construiu nas últimas décadas".
Num comício em Mangualde, que culminou uma curta ação de rua no centro da cidade, José
Sócrates voltou a referir-se ao que considera ser as "propostas aventureiras e radicais" do
PSD para defender que "o que está em causa no próximo dia 05 de junho é especialmente
importante" - Desta vez isto é mesmo a sério", reforçou.
"É isto que está em causa no próximo dia 05 de junho. É querermos combater a crise
mantendo o modelo social ou, como alguns querem, aproveitar a crise para por em causa
todo o modelo social que a Europa construiu nas últimas décadas. Nós queremos defender o
Serviço Nacional de Saúde (SNS), nós queremos defender a escola pública, a segurança
social pública, porque disso depende a igualdade de oportunidades, a justiça social e a
solidariedade em todo o país", disse.
Para Sócrates, a oposição "quer aproveitar a crise para por em causa o SNS. E é por isso
que no próximo dia 05 de junho o SNS vai estar também em causa" nas eleições.
"Parece que o líder do PSD reage mal às críticas que faço às propostas dele. Lamento, mas
vou ter que continuar a criticar (...) eu não estou de acordo com as propostas que ele faz de
privatizar algumas unidades do SNS ou com a ideia de introduzirmos co-pagamentos no
SNS".

ID: 3645560

Antes de Sócrates, o cabeça de lista do PS por Viseu, José Junqueiro, lançou um apelo ao
voto nos socialistas enumerado os benefícios da governação "rosa" para o país e para
Mangualde.
O presidente da câmara, João Azevedo, foi mais longe ao afirmar: "Todos os mangualdenses
têm que fazer a avaliação daquilo que foi feito no último ano e meio. Tudo o que eu pedi a
este governo foi cumprido. Posso dizer-vos que tudo o que solicitámos está escrito (...) Tudo
isto tem a marca de José Sócrates".
"Há poucos dias um amigo meu dizia-me: ´era bom que pensasses em colocar um placard à
entrada de Mangualde a dizer que se fores verdadeiro mangualdense tens que votar no José
Sócrates. Mas eu não vou colocar esse cartaz porque eu acredito nas pessoas de
Mangualde, que não precisam de cartazes para votar no José Sócrates", disse.
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Antes da chegada do líder socialista a Mangualde, numa altura em que algumas dezenas de
apoiantes socialistas se concentravam em redor do palco de onde iriam ser feitas as
intervenções, Orlando Cruz - que se auto-intitula "fundador do partido povo unido" -aproximou-se do recinto de megafone na mão, com um cartaz e uma taça para entregar ao
líder do PS e primeiro-ministro demissionário.

ID: 3645560

Orlando Cruz, que já protagonizou ações semelhantes junto de outros líderes políticos,
acabaria por ser fisicamente interpelado e despojado do material que trazia.
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Mangualde - «Ovinicultura de leite na Serra da Estrela» esteve em
debate

ID: 3647349

Sessão de abertura contou com a presença do vice-presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
A Câmara Municipal de Mangualde, numa organização conjunta com os Serviços
Regionais da Agricultura de Viseu, a ANCOSE - Associação Nacional de
Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, o PROSE – Plano de Relançamento da
Ovinicultura na Serra da Estrela e a Estrela Coop, promove um ciclo de debates
sobre o sector. O primeiro encontro abordou a temática «Ovinicultura de leite na
Serra da Estrela» e teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, ontem (dia 18 de Maio), pelas 14h30. O vice-presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício, assinalou presença na sessão de
abertura.
Para as diversas temáticas estiveram presentes Rui Dinis, da ANCOSE, Leonel
Amorim, da equipa técnica do PROSE da DRAPC, Pinto Sousa e Sandra Amaral
Santos da equipa técnica do PROSE da DRAPC, e Pedro Amaral e Elisabete do
Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.
Logo no inicio dos trabalhos foi efectuado o 1º Diagnóstico da actividade ovina no
concelho de Mangualde, pela ANCOSE. Mais tarde foi abordado o Plano de
Relançamento da Ovinicultura na Serra da Estrela pela equipa técnica da PROSE,
que abordou ainda a 3º REAP – Normas regulamentares da actividade. E no final
foi efectuada uma presentação de boas práticas do Gabinete de Apoio ao
Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.
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Mangualde comemora 70 da Liga Portuguesa Contra o cancro com
“Caminhada Pela Saúde”
Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV

ID: 3647352

O núcleo de Mangualde da Liga Portuguesa Contra o Cancro agendou para
amanhã (21 de Maio) uma “caminhada pela saúde”, que se insere nas
comemorações dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A iniciativa é aberta ao público em geral e conta com o apoio da Câmara de
Mangualde, Bombeiros Voluntários, GNR e Fraternidade Nuno Alvarez – Núcleo
de Escuteiros de adultos.
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Mangualde – «A Sexualidade e os Afectos» - o papel da família/o
papel da escola – Abertas inscrições

ID: 3647365

Dia 28 de Maio, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal. Inscrição é gratuita e
deverá realizar-se até ao próximo dia 20 de Maio
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em
colaboração com a Câmara Municipal, está a desenvolver um projecto orientado
para a formação e orientação dos pais, das crianças e jovens do nosso concelho,
de forma a promover comportamentos saudáveis, e integração social, denominado
“Ajudar a Crescer”. O encontro deste ano abordará a temática «A Sexualidade e
os Afectos» e realizar-se-á no dia 28 de Maio, pelas 14h30, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, com a presença da enfermeira Eugénia Rainha.
Num momento em que se discute a importância da educação sexual nas escolas,
e o papel determinante, na formação do indivíduo, do desenvolvimento dos
afectos nas relações interpessoais (amizade, namoro, amor...), esta sessão visa
clarificar dúvidas e responder a questões, promovendo comportamentos
assertivos e adequados das crianças, dos jovens, da família e da escola, face a
situações que podem ser de risco.
A inscrição é gratuita e deverá realizar-se até ao próximo dia 20 de Maio, no
Serviço de Psicologia da Câmara Municipal de Mangualde (psicóloga Lúcia
Amaral), pelo telefone 232 619 880, ou por e-mail
serv.psicologia@cmmangualde.pt ou cpcj@cmmangualde.pt
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Mangualde – Abertas inscrições para cursos de culinária (9 a 20 de
Maio)
Unidades de Formação de Curta Duração de 25 horas. Inscrições limitadas a
decorrer de 9 a 20 de Maio. Cursos decorrem de 31 de Maio a 17 de Junho na
cozinha da Escola Ana de Castro Osório. Uma iniciativa conjunta da Câmara
Municipal de Mangualde e do CEARTE – Centro de Formação Profissional do
Artesanato.
De 31 de Maio a 17 de Junho, a cozinha da Escola Ana de Castro Osório, em
Mangualde, vai ser palco de mais dois cursos de culinária, desta vez de
«confecção de compotas, geleias e sobremesas de frutas internacionais e
sobremesas regionais». O primeiro curso decorre entre 31 de Maio e 7 de Junho e
o segundo entre 8 e 17 de Junho. A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara
Municipal de Mangualde e o CEARTE – Centro de Formação Profissional do
Artesanato.
Destinadas a artesãos activos, profissionais da área da hotelaria e restauração,
outros profissionais com interesse de competências específicas nesta área e
desempregados, estas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) tem a
duração de 25 horas cada.
Identificação e composição das principais variedades de sobremesa em
restauração e a sua adequação nos vários tipos de refeições, tecnologia das
matérias-primas, técnicas de preparação e confecção respeitando as respectivas
composições e as quantidades de produto final pré-determinadas,
acondicionamento, decoração e conservação e boas práticas de
higiene e segurança são os principais temas a serem abordados durante estes
cursos.
As inscrições são limitadas e decorrem de 9 a 20 de Maio de 2011, no Gabinete
de Acção Social da Câmara Municipal. Podem inscrever-se todos os interessados
que tenham idade superior a 18 anos e escolaridade inferior ao 3º Ciclo (9º ano).
Os candidatos com escolaridade superior ao 3º Ciclo (12º Ano, Bacharelato e
Licenciatura) podem inscrever-se até ao máximo de 10% do número total de
participantes. É de salientar que, no acto da inscrição, os interessados deverão
fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: Curriculum Vitae (resumido),
Fotocópia do Bilhete de Identidade, Fotocópia do N.º de Contribuinte, Certificado
de Habilitações e uma fotografia.
HORÁRIO
1º Curso:
31 de Maio, 1 e 2 de Junho das 19h00 às 23h00
3 e 6 Junho das 19h00 às 23h30
7 Junho das 19h00 às 23h00
2º Curso:
8, 9, 14, 15 e 16 de Junho das 19h00 às 23h00
17 de Junho das 19h00 às 23h30
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Mangualde: Cooperativa Agrícola comemora os 60 anos
por Luis Figueiredo * estagiário daotv/esev

ID: 3647454

A Cooperativa Agrícola de Mangualde assinalou ontem (dia 18) os seus 60 anos
numa homenagem a antigos associados e colaboradores. Esta cerimónia
comemorativa assinala “o virar de uma nova página na história da cooperativa”
revela Nuno Matos, Presidente da Direcção. No dia dos 60 anos desta que foi
primeira estação fruteira a surgir em Portugal foi entregue uma medalha do
Crédito Agrícola à cooperativa, pelo Director da Caixa Agrícola do Vale do Dão e
Alto Vouga, Vítor Gomes, e um certificado em HACCP (Segurança Alimentar) que
vem valorizar mais a marca e a imagem desta cooperativa no mercado. Foram
plantadas ainda 8 macieiras num espaço cedido pela Câmara Municipal numa
zona da CP com o objectivo de tornar o espaço mais atractivo e de valorizar a
macieira, que é a árvore de fruto referência da região.
Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da Direcção, Eng. Nuno Matos, o
Presidente da Assembleia Geral, Eng. Pimentel, o Vice-Presidente da Câmara de
Mangualde, Eng.Patrício, o Director Regional Adjunto de Agricultura do Centro, Dr.
António Ramos e o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro.
Segurança Alimentar - Cooperativa Agrícola de Mangualde certificada pela
SGS
A Cooperativa Agrícola de Mangualde ao comemorar dos seus 60 anos de
existência recebeu o Certificado em HACCP (Segurança Alimentar). Esta distinção
foi atribuída pela SGS, organismo líder mundial em serviços de certificação.
Em mercados cada vez mais competitivos e com consumidores cada vez mais
atentos à Segurança Alimentar, as Organizações devem neste sentido procurar
diferenciar-se pela qualidade, assegurando uma maior e melhor satisfação das
necessidades dos seus clientes a curto e a longo prazo. Para além de um desafio,
a Certificação deve ser encarada como uma oportunidade, da qual as
Organizações podem beneficiar e marcar a diferença.
Segundo Carla Lima, Auditora da SGS que entregou o Certificado HACCP, “Com
esta Certificação, a Cooperativa Agrícola de Mangualde confirma o seu real
compromisso com a Segurança Alimentar, e vem assim valorizar ainda mais a sua
marca e a sua imagem no mercado e juntos dos seus clientes. Através desta
distinção que lhe é hoje atribuída, a Cooperativa demonstra também publicamente
a sua transparência ao longo de toda a cadeia alimentar”.
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Mangualde – Dia Internacional dos Museus – Autarquia promove
exposição com forais de D.Manuel I

ID: 3647462

Câmara Municipal de Mangualde associa-se às comemorações com a
exposição de dois Forais de Dom Manuel I. Exposição ASSINALA DIA
INTERNACIONAL DOS Museus. Mostra patente de 18 a 25 de Maio, no átrio
da Câmara Municipal.
Comemora-se hoje (18 de Maio) em todo o Mundo o Dia Internacional dos
Museus. Sob o tema proposto pelo ICOM - Comité Internacional de Museus,
Unesco - “Museus e Memória”, o Gabinete de Gestão de Património e Cultura da
Câmara Municipal promove a exposição de dois Forais de Dom Manuel I, um
outorgado ao concelho de Azurara e outro outorgado ao Concelho de Tavares. A
exposição estará patente de 18 a 25 de Maio, no átrio da Câmara Municipal.
O Dia Internacional dos Museus comemora-se desde 1977, por proposta do ICOM
– Conselho Internacional de Museus, da UNESCO. O tema escolhido para este
ano foi “Museu e Memória” e tem como objectivo contribuir para que os visitantes
dos museus de todo o mundo tenham a oportunidade de descobrir e redescobrir a
memória individual e colectiva, uma vez que os museus armazenam memória e
contam histórias, tendo inúmeros objectos nas suas colecções que são referência
para a memória das comunidades. É de referir que em 2010, com a adesão de
cerca de 30 mil museus e com a realização de eventos em mais de 95 países, o
Dia Internacional de Museus ficou marcado por uma participação recorde.
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Mangualde recebe «Caminhada pela Saúde»
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Dia 21 de Maio, próximo sábado, pelas 9h30, no Largo Dr. Couto em
Mangualde. Participação Livre.
Uma organização da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo de Mangualde,
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, da GNR e da Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros
de Adultos.
No âmbito da comemoração dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a
organização leva a cabo, através do seu Núcleo de Mangualde, a «Caminhada
pela Saúde» no próximo dia 21 de Maio, sábado, pelas 9h30, com início no Largo
Dr. Couto, em Mangualde. Esta caminhada, cuja participação é livre, conta com o
apoio da Câmara Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, da GNR e da Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros
de Adultos.
A «Caminhada pela Saúde» terá cerca de 4 mil metros, dentro da cidade, e
poderão e deverão participar todas as classes, jovens e idosos.
Ainda neste âmbito, desde o passado sábado e até 21 de Maio, a Liga Portuguesa
Contra o Cancro terá um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara.
A organização deixa o apelo: «Participe! Para o bem da sua saúde!»

Mangualde recebe «Caminhada pela Saúde»

23-05-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

23-05-2011

Título: Mangualde – Abertas inscrições para Workshop de "Defesa Pessoal Feminina"
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – Abertas inscrições para Workshop de "Defesa Pessoal
Feminina"

ID: 3647473

Dia 21 de Maio, sábado, entre as 15h00 e as 17h00, no Pavilhão Municipal de
Mangualde. As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas até ao final
do dia de hoje
No próximo dia 21 de Maio, entre as 15h00 e as 17h00, terá lugar o
Workshop/Oficina "Defesa Pessoal Feminina". Este encontro, que decorrerá no
Pavilhão Municipal de Mangualde, pretende dotar as destinatárias e o pessoal que
intervém na área da violência doméstica e violência contra a 3ª Idade, e as
mulheres em geral, de instrumentos de informação e aprendizagem para
competências específicas de intervenção (teórica e prática) tendo em conta prover
uma resposta atempada e eficaz às situações de violência.
Os destinatários deste Workshop são todas as mulheres a partir dos 18 anos de
idade e o objectivo passa por munir os destinatários, em geral, e os grupos
vulneráveis em particular, com ferramentas práticas e conhecimentos básicos de
defesa pessoal, para que no seu dia-adia possam dizer "Não à Submissão"!
As inscrições são gratuitas mas deverão ser efectuadas até ao próximo dia 18 de
Maio, através dos seguintes contactos: tel. 232 619 880 e e-mail
margarida.chaves@cmmangualde.pt
Esta é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da ACCIG –
Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género e do Projecto
Interajuda.
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Mangualde - Centro de Bujutso participou em estágio internacional de
Karate
Daniel Ferreira * Estagiário DãoTV / ESEV
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Foi no passado dia 15 de Maio, no Pavilhão São Miguel, na Guarda que o Centro
Bujutso de Mangualde participou no Estágio Internacional de Karate, com Shian
Funakoshi, 9 Dan.
Shihan Kenneth Funakoshi, instrutor chefe da Funakoshi Shotokan Karate
Association, abordou a importância do Karate na sociedade, a importância das
suas máximas no dia-a-dia e sobretudo o papel fundamental que o Karate tem no
ensino de respeito pelo próximo. O centro de Bujutso de Mangualde aceitou o
convite do centro de Artes Marciais da Guarda, e fez-se representar por vários
participantes com idades compreendidas entre o s 5 e os 50 anos. Foi um estágio
enriquecedor tanto a nível técnico como teórico.
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Curso mantém viva a tradição dos bordados de Tibaldinho – Mangualde
Desde o passado dia 16 e até 28 de Maio, a sede da Sociedade da Banda Filarmónica de
Tibaldinho acolhe mais um curso de Pontos de Bordados Tradicionais/ Bordados de
Tibaldinho. Cerca de 20 formandas, oriundas de várias freguesias dos concelhos de
Mangualde e de Viseu, aderiram à iniciativa que contou, na sua sessão de abertura, com a
presença de Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde.
Com o objectivo de manter viva a confecção dos bordados de Tibaldinho, estes cursos
preservam, promovem e valorizam este património cultural que constitui parte da identidade
mangualdense e são destinadas a artesãos activos, outros profissionais com interesse de
competências específicas nesta área e desempregados.
É de referir que este é já o segundo curso realizado neste âmbito, sendo que o primeiro
decorreu de 21 de Março a 1 de Abril.

ID: 3644228

Os cursos resultam da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE e
enquadram-se em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD).
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Mangualde aposta no ensino de tecnologias de informação

Atentos às evoluções tecnológicas da sociedade actual e ao fenómeno do desemprego, o
Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de Mangualde e a Fundação
para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI) estão a promover, desde o
passado dia 16 de Maio, no Espaço Internet, uma “Formação Modular Certificada em
Tecnologias de Informação”.

ID: 3645835

Na abertura do curso, que termina a 20 de Julho, estiveram presentes João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Carlos Teixeira Almeida, Delegado Distrital
de Viseu da FDTI, juntamente com os doze formandos inscritos nesta acção.
Dotar ou melhorar as competências no âmbito das Tecnologias de Informação são os
principais objectivos deste curso modular de 75 horas, destinado a todos os cidadãos com
habilitações iguais ou inferiores ao 9º ano de escolaridade.
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Curso mantém viva tradição dos Bordados de Tibaldinho
Desde o passado dia 16 e até 28 de Maio, a sede da Sociedade da Banda Filarmónica de
Tibaldinho acolhe mais um curso de Pontos de Bordados Tradicionais/ Bordados de
Tibaldinho. Cerca de 20 formandas, oriundas de várias freguesias dos concelhos de
Mangualde e de Viseu, aderiram à iniciativa que contou, na sua sessão de abertura, com a
presença de Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde.
Com o objectivo de manter viva a confecção dos bordados de Tibaldinho, estes cursos
preservam, promovem e valorizam este património cultural que constitui parte da identidade
mangualdense e são destinadas a artesãos activos, outros profissionais com interesse de
competências específicas nesta área e desempregados.
É de referir que este é já o segundo curso realizado neste âmbito, sendo que o primeiro
decorreu de 21 de Março a 1 de Abril.
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Os cursos resultam da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE e
enquadram-se em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD).
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Mangualdense obteve o 2º lugar no concurso nacional “ Quem conta um
ponto… acrescenta um ponto”.
Barbara Pereira, aluna do 6º ano, do Agrupamento de Escolas de Mangualde, obteve o 2º
lugar no concurso nacional “ Quem conta um ponto… acrescenta um ponto”. O semanário
SOL, associado ao Plano Nacional de Leitura, levou a cabo este concurso, que teve como
objectivo procurar estimular os hábitos de leitura e de escrita nos alunos do 2º ciclo. Esse
projecto abrangia todas as escolas do 2º ciclo de Portugal continental, num total de cerca de
1000 escolas.
O objectivo foi desafiar os alunos das turmas do 2º ciclo a escreverem um conto que desse
seguimento a um dos livros da colecção CLÁSSICOS PORTUGUESES CONTADOS ÀS
CRIANÇAS, e imaginação. Para concorrer havia critérios a que se tinham que obedecer tais
como a coesão e coerência textual com o livro seleccionado; correcção e clareza; riqueza e
qualidade estética; originalidade.
A biblioteca escolar (do Agrupamento de Escolas de Mangualde) , desde o início que
incentivou os alunos a participar nesta iniciativa contando com o apoio dos professores de
Língua Portuguesa. Foram vários os participantes mas o júri só podia escolher um trabalho.
Esta escolha veio a revelar-se uma boa aposta já que o Agrupamento está de parabéns, pois
Bárbara Pereira, do 6º B, escolheu a obra “ O Bobo” que lhe valeu este reconhecimento
público, além de receber óptimos prémios: uma estadia de uma semana para vencedor e
família (4 pessoas) no ZMAR, um Computador Portátil e uma Colecção DVD Juvenil.
A sessão solene de entrega de prémios para a aluna será no próximo dia 1 de Junho, no
Liceu Passos Manuel, em Lisboa. Além destes prémios para a aluna, a turma e a escola

ID: 3653924

também serão presenteados com um computador e um dia de actividades para a turma do
vencedor no PARQUE AVENTURA DO JAMOR. Essa “aventura” será no dia 13 de Junho e
conta com o apoio da Câmara na cedência dos transportes para a turma.
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«Ovinos da Serra da Estrela» esteve ontem em debate em Mangualde, no
Auditório da Biblioteca Municipal

A Câmara Municipal de Mangualde, numa organização conjunta com os Serviços Regionais
da Agricultura de Viseu, a ANCOSE – Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra
da Estrela, o PROSE – Plano de Relançamento da Ovinicultura na Serra da Estrela e a
Estrela Coop, promove um ciclo de debates sobre o sector. O primeiro encontro abordou a
temática «Ovinicultura de leite na Serra da Estrela» e teve lugar no auditório da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, ontem (dia 18 de Maio), pelas 14h30. O vice-presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício, assinalou presença na sessão de
abertura.
Para as diversas temáticas estiveram presentes Rui Dinis, da ANCOSE, Leonel Amorim, da
equipa técnica do PROSE da DRAPC, Pinto Sousa e Sandra Amaral Santos da equipa
técnica do PROSE da DRAPC, e Pedro Amaral e Elisabete do Gabinete de Apoio ao
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Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.

ID: 3644226

Logo no inicio dos trabalhos foi efectuado o 1º Diagnóstico da actividade ovina no concelho
de Mangualde, pela ANCOSE. Mais tarde foi abordado o Plano de Relançamento da
Ovinicultura na Serra da Estrela pela equipa técnica da PROSE, que abordou ainda a 3º
REAP – Normas regulamentares da actividade. E no final foi efectuada uma presentação de
boas práticas do Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.
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Ovnicultura de leite na Serra da Estrela
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A Câmara Municipal de Mangualde, numa
organização conjunta com os Serviços Regionais da Agricultura de Viseu, a ANCOSE –
Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, o PROSE – Plano de
Relançamento da Ovinicultura na Serra da Estrela e a Estrela Coop, promove um ciclo de
debates sobre o sector. O primeiro encontro abordou a temática «Ovinicultura de leite na
Serra da Estrela» e teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
ontem (dia 18 de Maio), pelas 14h30. O vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
Joaquim Patrício, assinalou presença na sessão de abertura.
Para as diversas temáticas estiveram presentes Rui Dinis, da ANCOSE, Leonel Amorim, da
equipa técnica do PROSE da DRAPC, Pinto Sousa e Sandra Amaral Santos da equipa
técnica do PROSE da DRAPC, e Pedro Amaral e Elisabete do Gabinete de Apoio ao
Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.
Logo no inicio dos trabalhos foi efectuado o 1º Diagnóstico da actividade ovina no concelho
de Mangualde, pela ANCOSE. Mais tarde foi abordado o Plano de Relançamento da
Ovinicultura na Serra da Estrela pela equipa técnica da PROSE, que abordou ainda a 3º
REAP – Normas regulamentares da actividade. E no final foi efectuada uma presentação de
boas práticas do Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal de Mangualde.

Ovnicultura de leite na Serra da Estrela

20-05-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

19-05-2011

Título: Cooperativa Agrícola de Mangualde, comemora os 60 anos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Cooperativa Agrícola de Mangualde, comemora os 60 anos
Cooperativa Agrícola de Mangualde assinalou ontem (dia 18) os seus 60 anos numa
homenagem a antigos associados e colaboradores. Esta cerimónia comemorativa assinala “o
virar de uma nova página na história da cooperativa” revela Nuno Matos, Presidente da
Direcção.
No dia dos 60 anos desta que foi primeira estação fruteira a surgir em Portugal foi entregue
uma medalha do Crédito Agrícola à cooperativa, pelo Director da Caixa Agrícola do Vale do
Dão e Alto Vouga, Vítor Gomes, e um certificado em HACCP (Segurança Alimentar) que vem
valorizar mais a marca e a imagem desta cooperativa no mercado. Foram plantadas ainda 8
macieiras num espaço cedido pela Câmara Municipal numa zona da CP com o objectivo de
tornar o espaço mais atractivo e de valorizar a macieira, que é a árvore de fruto referência da
região.

Na cerimónia presidida pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, estiveram presentes o
Presidente da Direcção, Nuno Matos, o Vice-Presidente da Câmara de Mangualde, Joaquim
ID: 3641272

Patrício, o Director Regional Adjunto de Agricultura do Centro, António Ramos e o Bispo de
Viseu, D. Ilídio Leandro.
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Segurança Alimentar - Cooperativa Agrícola de Mangualde certificada pela SGS
A Cooperativa Agrícola de Mangualde ao comemorar dos seus 60 anos de existência
recebeu o Certificado em HACCP (Segurança Alimentar). Esta distinção foi atribuída pela
SGS, organismo líder mundial em serviços de certificação.
Em mercados cada vez mais competitivos e com consumidores cada vez mais atentos à
Segurança Alimentar, as Organizações devem neste sentido procurar diferenciar-se pela
qualidade, assegurando uma maior e melhor satisfação das necessidades dos seus clientes
a curto e a longo prazo. Para além de um desafio, a Certificação deve ser encarada como
uma oportunidade, da qual as Organizações podem beneficiar e marcar a diferença.
Segundo Carla Lima, Auditora da SGS que entregou o Certificado HACCP, “Com esta
Certificação, a Cooperativa Agrícola de Mangualde confirma o seu real compromisso com a
Segurança Alimentar, e vem assim valorizar ainda mais a sua marca e a sua imagem no
ID: 3641272

mercado e juntos dos seus clientes. Através desta distinção que lhe é hoje atribuída, a
Cooperativa demonstra também publicamente a sua transparência ao longo de toda a cadeia
alimentar”.
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19-05-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

19-05-2011

Título: MANGUALDE: Cooperativa Agrícola de mangualde comemorou 60 anos
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

MANGUALDE: Cooperativa Agrícola de mangualde comemorou 60 anos
Posted on Quinta-feira, Maio 19, 2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org

Plantação de macieiras, apresentação da
história do CAM, homenagem aos funcionários mais antigos e hastear da bandeira de
certificação HACCP foram alguns dos momentos comemorativos realizados na passada
quarta-feira.
No passado dia 18 de Maio, quarta-feira, a Cooperativa Agrícola de Mangualde (CAM)
comemorou 60 anos e a Câmara Municipal de Mangualde não podia deixar alheia esta data.
Para o efeito, Joaquim Patrício, vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde marcou
presença no evento onde discursou para os presentes felicitando o trabalho realizado ao
longo dos tempos pela cooperativa.

ID: 3655554

As comemorações contaram ainda com a presença do Eng.º Pimentel, Presidente da
Assembleia Geral da CAM, Nuno Matos, 3º Presidente da Direcção da CAM e Ilídio Leandro,
Bispo de Viseu.
Foi junto à rotunda da estação ferroviária de Mangualde que se deram início às
comemorações, onde os funcionários da CAM plantaram macieiras oferecidas pela
cooperativa. Seguiu-se depois para o CAM onde decorreu o evento onde foi apresentada a
evolução histórica da cooperativa e foram homenageados os funcionários mais antigos. Os
presentes tiveram ainda a possibilidade de participar numa prova de degustação de maças
com queijo e ver hastear a bandeira de certificação da HACCP - Análise de Perigo e os
Pontos Críticos de Controlo - Segurança alimentar, certificada pela SGS - Société Générale
de Surveillance S.A. As comemorações terminaram com um jantar que decorreu nas
instalações da CAM.
Inaugurada em 1951, a Cooperativa Agrícola de Mangualde surge com o objectivo de
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promover a qualidade dos produtos mangualdenses, dotando-os de uma maior
competitividade perante os vários mercados.
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Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio
ao Agricultor
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O gabinete de apoio ao agricultor de Mangualde (GAAM) comemorou o seu primeiro
aniversário. De forma a assinalar o trabalho desenvolvido pelo Gabinete, Autarquia, numa
organização conjunta com os Serviços Regionais da Agricultura de Viseu, promoveu uma
Sessão Pública «Agricultura, que futuro?». «Projectos de investimento no âmbito do
PRODER», «Regulação das explorações agropecuárias, Condicionalidades e Subsídios
Agrícolas», «Declaração de
existências», «Abordagem Geral sobre a Floresta», «Abordagem do trabalho desenvolvido
na região, ZIF’s e Projectos de Investimento» foram alguns dos temas abordados durante a
sessão. Gabinete de Apoio ao Agricultor.
Lembramos que o GAAM foi uma das grandes apostas de João Azevedo (PS). O autarca,
lembra que esta é uma aposta ganha pois foi um projecto pioneiro no País e teve mais de
duas mil ocorrências no primeiro ano, “ é das marcas mais profundas enquanto autarca”
disse João Azevedo
O GAAM, que funciona na Câmara Municipal, pretende ser uma mais-valia para os
agricultores do concelho, prestando auxílio quer na forma de tratar os animais quer na
análise dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido. Os agricultores para serem
beneficiados com o trabalho dos técnicos deste gabinete apenas têm de estabelecer um
contacto e recebem de seguida os técnicos na sua propriedade agro-pecuária a custos
meramente sociais. Para além disso, o Gabinete promove cursos de formação que melhor
qualificam os agricultores. Durante este ano de exercício, já foram realizados dois cursos de
fitossanidade que envolveram cerca de 30 agricultores com idade até aos 53 anos. De forma
a ir de encontro às necessidades de todos, já se encontram abertas as inscrições para o
próximo curso de fitossanidade, e já se encontra em preparação um curso de operadores de
máquinas agrícolas
Preocupações dos Agricultores
As preocupações dos agricultores Mangualdenses são diversas. As relacionadas com os
Subsídios Agrícolas são a grande fatia da procura de esclarecimento, totalizando 60% das
ocorrências recebidas. A nível das freguesias continuam a ser a freguesia de Santiago de
Cassurrães (17%), a freguesia de Mangualde (14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%)
que mais recorrem a estes serviços.

Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio ao Agricultor

18-05-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

18-05-2011

Título: Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio ao Agricultor
Pub:

Secção: Nacional

ID: 3638233

Tipo: Internet

Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio ao Agricultor

18-05-2011

INTERNET

2 de 2

Data:

18-05-2011

Título: Mangualde – Dia Internacional dos Museus – Autarquia promove exposição com forais de D.Manuel I
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – Dia Internacional dos Museus – Autarquia promove
exposição com forais de D.Manuel I

ID: 3639815

Câmara Municipal de Mangualde associa-se às comemorações com a
exposição de dois Forais de Dom Manuel I. Exposição ASSINALA DIA
INTERNACIONAL DOS Museus. Mostra patente de 18 a 25 de Maio, no átrio
da Câmara Municipal.
Comemora-se hoje (18 de Maio) em todo o Mundo o Dia Internacional dos
Museus. Sob o tema proposto pelo ICOM - Comité Internacional de Museus,
Unesco - “Museus e Memória”, o Gabinete de Gestão de Património e Cultura da
Câmara Municipal promove a exposição de dois Forais de Dom Manuel I, um
outorgado ao concelho de Azurara e outro outorgado ao Concelho de Tavares. A
exposição estará patente de 18 a 25 de Maio, no átrio da Câmara Municipal.
O Dia Internacional dos Museus comemora-se desde 1977, por proposta do ICOM
– Conselho Internacional de Museus, da UNESCO. O tema escolhido para este
ano foi “Museu e Memória” e tem como objectivo contribuir para que os visitantes
dos museus de todo o mundo tenham a oportunidade de descobrir e redescobrir a
memória individual e colectiva, uma vez que os museus armazenam memória e
contam histórias, tendo inúmeros objectos nas suas colecções que são referência
para a memória das comunidades. É de referir que em 2010, com a adesão de
cerca de 30 mil museus e com a realização de eventos em mais de 95 países, o
Dia Internacional de Museus ficou marcado por uma participação recorde
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Mangualde – Abertas inscrições para Workshop de "Defesa Pessoal
Feminina"

ID: 3639829

Dia 21 de Maio, sábado, entre as 15h00 e as 17h00, no Pavilhão Municipal de
Mangualde. As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas até ao final
do dia de hoje
No próximo dia 21 de Maio, entre as 15h00 e as 17h00, terá lugar o
Workshop/Oficina "Defesa Pessoal Feminina". Este encontro, que decorrerá no
Pavilhão Municipal de Mangualde, pretende dotar as destinatárias e o pessoal que
intervém na área da violência doméstica e violência contra a 3ª Idade, e as
mulheres em geral, de instrumentos de informação e aprendizagem para
competências específicas de intervenção (teórica e prática) tendo em conta prover
uma resposta atempada e eficaz às situações de violência.
Os destinatários deste Workshop são todas as mulheres a partir dos 18 anos de
idade e o objectivo passa por munir os destinatários, em geral, e os grupos
vulneráveis em particular, com ferramentas práticas e conhecimentos básicos de
defesa pessoal, para que no seu dia-adia possam dizer "Não à Submissão"!
As inscrições são gratuitas mas deverão ser efectuadas até ao próximo dia 18 de
Maio, através dos seguintes contactos: tel. 232 619 880 e e-mail
margarida.chaves@cmmangualde.pt
Esta é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da ACCIG –
Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género e do Projecto
Interajuda.
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PRESIDENTE DA CÂMARA DIZ QUE EMPRESA VAI CRIAR MUITOS POSTOS DE
TRABALHO

Projecto de incineradora de animais gera contestação

ID: 3638039

O projecto de construção de uma fábrica de rações e de uma incineradora de cadáveres de
animais em Mangualde está a provocar a contestação de cidadãos locais, face ao eventual
impacto ambiental negativo da unidade.

Projecto de incineradora de animais gera contestação
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Mangualde vai receber «Caminhada Pela Saúde»

No âmbito da comemoração dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a
organização leva a cabo, através do seu Núcleo de Mangualde, a «Caminhada pela Saúde»
no próximo dia 21 de Maio, sábado, pelas 9h30, com início no Largo Dr. Couto, em
Mangualde. Esta caminhada, cuja participação é livre, conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da
Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros de Adultos.

A «Caminhada pela Saúde» terá cerca de 4 mil metros, dentro da cidade (ver mapa em
anexo), e poderão e deverão participar todas as classes, jovens e idosos.

ID: 3638018

Ainda neste âmbito, desde o passado sábado e até 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro terá um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara.

A organização deixa o apelo: «Participe! Para o bem da sua saúde!»

Mangualde vai receber «Caminhada Pela Saúde»

18-05-2011

INTERNET

1 de 1

Data:

18-05-2011

Título: Mangualde vai contar a “História do Fado”
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde vai contar a “História do Fado”

Mangualde vai contar a “História do Fado” no próximo dia 25 de Maio, quarta-feira, pelas
21h00, no Espaço Cultura e Lazer da Papelaria Adrião. A Tertúlia “História do Fado” realizase no âmbito do Projecto “Interajuda/Ponto de Encontro” e contará com a presença do fadista
D. Vicente da Câmara, detentor de uma prestigiada carreira de mais de 60 anos, que irá
contar a história do fado, à semelhança do que faz no Museu do Fado e um pouco por todo o
país. A entrada é livre.

Esta acção decorre de uma organização conjunta do Município de Mangualde, do Projecto
Interajuda e da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género.

ID: 3638243

Para mais informações contactar o Serviço de Acção Social, Largo Dr Couto, 3534-004
Mangualde, telefone: 232 619 880, e-mail: margarida.chaves@cmmangualde.pt
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«Caminhada pela Saúde» em Mangualde
No âmbito da comemoração dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a
organização leva a cabo, através do seu Núcleo de Mangualde, a «Caminhada pela Saúde»
no próximo dia 21 de Maio, sábado, pelas 9h30, com início no Largo Dr. Couto, em
Mangualde.
Esta caminhada, cuja participação é livre, conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da Fraternidade de Nuno
Álvares - Núcleo de Escuteiros de Adultos.
A «Caminhada pela Saúde» terá cerca de 4 mil metros, dentro da cidade, e poderão e
deverão participar todas as classes, jovens e idosos.
Ainda neste âmbito, desde o passado sábado e até 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro terá um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara.
A organização deixa o apelo: «Participe! Para o bem da sua saúde!»

ID: 3638033
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Workshop "Defesa Pessoal Feminina"
No próximo dia 21 de Maio, entre as 15h00 e as 17h00, terá lugar o Workshop/Oficina
"Defesa Pessoal Feminina".
Este encontro, que decorrerá no Pavilhão Municipal de Mangualde, pretende dotar as
destinatárias e o pessoal que intervém na área da violência doméstica e violência contra a 3ª
Idade, e as mulheres em geral , de instrumentos de informação e aprendizagem para
competências específicas de intervenção (teórica e prática) tendo em conta prover uma
resposta atempada e eficaz às situações de violência.
Os destinatários deste Workshop são todas as mulheres a partir dos 18 anos de idade e o
objectivo passa por munir os destinatários, em geral, e os grupos vulneráveis em particular,
com ferramentas práticas e conhecimentos básicos de defesa pessoal, para que no seu diaa-dia possam dizer "Não à Submissão"!
As inscrições são gratuitas mas deverão ser efectuadas até ao próximo dia 18 de Maio,
através dos seguintes contactos: tel. 232 619 880 e e-mail
margarida.chaves@cmmangualde.pt Este endereço de e-mail está protegido de spam bots,
pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
Esta é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da ACCIG - Associação
Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género e do Projecto Interajuda.

ID: 3638056
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Continue a Conhecer Mangualde a Pé

Promover o desporto e dar a conhecer Mangualde são os objectivos deste conjunto de
percursos pedestres - «Conhecer Mangualde» - que agora terminam. Os últimos percursos
realizam-se nos próximos dias 22 e 29 de Maio, Domingo, pelas 9h30. No dia 22 terá lugar a
«Rota da Sr.ª dos Verdes», que decorre em Abrunhosa-a-Velha, e tem início na Capela de
Nossa Sr.ª dos Verde. No dia 29 de Maio realiza-se o percurso pedestre designado «Trilho
dos Cabaços» que tem início no Largo da Capela em S. Cosmado.

ID: 3636582

Estava previsto um percurso para o dia 5 de Junho que, devido à realização das eleições
legislativas, foi cancelado.

Todos estes Percursos Pedestres realizam-se no âmbito do projecto «Conhecer
Mangualde», promovido pela Câmara Municipal de Mangualde e acontecem sempre aos
Domingo entre as 9h00 e as 12h00. As inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas
Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 ou
desporto@cmmangualde.pt

PERCURSOS PEDESTRES «Conhecer Mangualde» - Programação*
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«Rota da Sr.ª dos Verdes» - 22 de Maio, em Abrunhosa-a-Velha
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes (9h30)
«Trilho dos Cabaços» - 29 de Maio, em S. Cosmado
Início do percurso: Largo da Capela em S. Cosmado (9h30)

ID: 3636582

*O programa anteriormente previsto sofreu alterações devido a condições adversas no
terreno e devido à realização das eleições legislativas a 5 de Junho
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Jovens mangualdenses participaram no 12º Torneio de Natação Prof.
Afonso Saldanha
As piscinas de Sernancelhe acolheram, no passado sábado, dia 14 de Maio, o 12º Torneio
de Natação Prof. Afonso Saldanha. No evento estiveram presentes cerca de duas centenas e
meia de jovens nadadores representantes das 20 Escolas de Natação aderentes. A iniciativa
resultou da organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara
Municipal de Sernancelhe.
A participação da Escola Municipal de Natação de Mangualde ficou marcada pelo empenho e
dedicação demonstrados, pelos seus 19 nadadores, para alcançarem os seus objectivos. O
evento, que tem como principal objectivo iniciar os jovens nadadores na competição,
proporcionou uma tarde cheia de emoções e alegria que se alastrou a todos os presentes.

ID: 3638050

No dia 18 de Junho, entra as 14h00 e as 19h00, irá realizar-se a penúltima concentração do
Circuito Municipal de Escolas de Natação. A iniciativa decorre nas Piscinas Municipais de
Nelas e resulta de uma organização conjunta da autarquia local e da autarquia
Mangualdense.

Jovens mangualdenses participaram no 12º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha
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«Caminhada pela Saúde» em Mangualde
No âmbito da comemoração dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a
organização leva a cabo, através do seu Núcleo de Mangualde, a «Caminhada pela Saúde»
no próximo dia 21 de Maio, sábado, pelas 9h30, com início no Largo Dr. Couto, em
Mangualde. Esta caminhada, cuja participação é livre, conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da
Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros de Adultos.
A «Caminhada pela Saúde» terá cerca de 4 mil metros, dentro da cidade (ver mapa em
anexo), e poderão e deverão participar todas as classes, jovens e idosos.
Ainda neste âmbito, desde o passado sábado e até 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro terá um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara.

ID: 3636621

A organização deixa o apelo: «Participe! Para o bem da sua saúde!»

«Caminhada pela Saúde» em Mangualde
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«Caminhada pela Saúde» em Mangualde
No âmbito da comemoração dos 70 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a
organização leva a cabo, através do seu Núcleo de Mangualde, a «Caminhada pela Saúde»
no próximo dia 21 de Maio, sábado, pelas 9h30, com início no Largo Dr. Couto, em
Mangualde. Esta caminhada, cuja participação é livre, conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da GNR e da
Fraternidade de Nuno Álvares – Núcleo de Escuteiros de Adultos.
A «Caminhada pela Saúde» terá cerca de 4 mil metros, dentro da cidade, e poderão e
deverão participar todas as classes, jovens e idosos.
Ainda neste âmbito, desde o passado sábado e até 21 de Maio, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro terá um posto de venda dos seus produtos no Largo da Câmara.

ID: 3636295

A organização deixa o apelo: «Participe! Para o bem da sua saúde!»

«Caminhada pela Saúde» em Mangualde
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Mangualde - Fadista D. Vicente da Câmara conta história do fado
J.L. * Estagiário DãoTV / ESEV

ID: 3634879

O Município de Mangualde em associação com o Projecto “Interajuda/Ponto de
encontro” e a Associação Cultura e Conhecimento para a igualdade de Género
organiza no próximo dia 25 de Maio, quarta-feira, uma Tertúlia sobre a “História do
Fado”. O fadista D. Vicente da Câmara, detentor de uma prestigiada carreira com
mais de 60 anos, será o anfitrião e á semelhança do que faz no Museu do Fado e
um pouco por todo o país, irá contar a todos os presentes a história do fado.
Este evento decorrerá no Espaço Cultura e Lazer da Papelaria Adrião e será de
entrada livre.
A acção decorre de uma organização conjunta do Município de Mangualde, do
Projecto Interajuda e da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a
Igualdade de Género.

Mangualde - Fadista D. Vicente da Câmara conta história do fado
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Dia Internacional dos Museus celebrado em Mangualde

No dia 18 de Maio comemora-se em todo o Mundo o Dia Internacional dos
Museus e a Câmara Municipal de Mangualde assinala esta efeméride. Sob o tema
proposto pelo ICOM - Comité Internacional de Museus, Unesco - “Museus e
Memória”, o Gabinete de Gestão de Património e Cultura da Câmara Municipal
promove a exposição de dois Forais de Dom Manuel I, um outorgado ao concelho
de Azurara e outro outorgado ao Concelho de Tavares. A exposição estará
patente de 18 a 25 de Maio, no átrio da Câmara Municipal e a inauguração está
marcada para o dia 18 de Maio, pelas 10h30.

ID: 3634884

O Dia Internacional dos Museus comemora-se desde 1977, por proposta do ICOM
- Conselho Internacional de Museus, da UNESCO. O tema escolhido para este
ano foi “Museu e Memória” e tem como objectivo contribuir para que os visitantes
dos museus de todo o mundo tenham a oportunidade de descobrir e redescobrir a
memória individual e colectiva, uma vez que os museus armazenam memória e
contam histórias, tendo inúmeros objectos nas suas colecções que são referência
para a memória das comunidades.

De referir que em 2010, com a adesão de cerca de 30 mil museus e com a
realização de eventos em mais de 95 países, o Dia Internacional de Museus ficou
marcado por uma participação recorde.

Dia Internacional dos Museus celebrado em Mangualde
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Mangualde - Autarquia assinala o primeiro ano do Gabinete de Apoio
ao Agricultor

ID: 3631939

O gabinete de apoio ao agricultor de Mangualde (GAAM) comemorou o seu
primeiro aniversário. De forma a assinalar o trabalho desenvolvido pelo Gabinete,
Autarquia, numa organização conjunta com os Serviços Regionais da Agricultura
de Viseu, promoveu uma Sessão Pública «Agricultura, que futuro?». «Projectos de
investimento no âmbito do PRODER», «Regulação das explorações
agropecuárias, Condicionalidades e Subsídios Agrícolas», «Declaração de
existências», «Abordagem Geral sobre a Floresta», «Abordagem do trabalho
desenvolvido na região, ZIF’s e Projectos de Investimento» foram alguns dos
temas abordados durante a sessão. Gabinete de Apoio ao Agricultor.
Lembramos que o GAAM foi uma das grandes apostas de João Azevedo (PS). O
autarca, lembra que esta é uma aposta ganha pois foi um projecto pioneiro no
País e teve mais de duas mil ocorrências no primeiro ano, “ é das marcas mais
profundas enquanto autarca” disse João Azevedo
O GAAM, que funciona na Câmara Municipal, pretende ser uma mais-valia para os
agricultores do concelho, prestando auxílio quer na forma de tratar os animais
quer na análise dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido. Os agricultores
para serem beneficiados com o trabalho dos técnicos deste gabinete apenas têm
de estabelecer um contacto e recebem de seguida os técnicos na sua propriedade
agro-pecuária a custos meramente sociais. Para além disso, o Gabinete promove
cursos de formação que melhor qualificam os agricultores. Durante este ano
de exercício, já foram realizados dois cursos de fitossanidade que envolveram
cerca de 30 agricultores com idade até aos 53 anos. De forma a ir de encontro às
necessidades de todos, já se encontram abertas as inscrições para o próximo
curso de fitossanidade, e já se encontra em preparação um curso de operadores
de máquinas agrícolas
Preocupações dos Agricultores
As preocupações dos agricultores Mangualdenses são diversas. As relacionadas
com os Subsídios Agrícolas são a grande fatia da procura de esclarecimento,
totalizando 60% das ocorrências recebidas. A nível das freguesias continuam a
ser a freguesia de Santiago de Cassurrães (17%), a freguesia de Mangualde
(14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que mais recorrem a estes
serviços.
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ID: 3636556

PS – Candidatos visitaram obra social e tecido empresarial de
Mangualde
Candidatos do PS pelo Distrito de Viseu às eleições legislativas de 5 de
Junho, José Junqueiro, Elza Pais, Miguel Ginestal, entre outros,
congratularam-se pelo investimento global efectuado na região.
José Junqueiro, cabeça de lista do Partido Socialista pelo Distrito de Viseu às
eleições legislativas do próximo dia 5 de Junho, esteve no Concelho de
Mangualde. Acompanhado pelos também candidatos à Assembleia da República
Elza Pais, Miguel Ginestal, Fátima Ferreira, Fernanda Sobral e Rafael Guimarães,
bem como pelo Presidente da Concelhia PS Marco Almeida.
Foram recebidos pelo Presidente da Federação Socialista de Viseu, João
Azevedo, que, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi
conhecer alguns dos mais recentes exemplos da forte dinâmica de
desenvolvimento social e económico do Concelho, conseguida graças ao espírito
de iniciativa da autarquia e à permanente aposta do Poder Central na melhoria da
qualidade de vida das populações.
Desde que José Sócrates assumiu funções como primeiro-ministro, em 2005,
«tem sido inequívoca a aposta do Poder Central no desenvolvimento económico e
social do nosso país e do nosso distrito, sempre focado na busca de melhores
condições de vida para os cidadãos, para as instituições e para as empresas»,
consideram os Socialistas. Em Viseu, essa aposta «fica bem patente no montante
global investido pelo Estado nos últimos seis anos: 1,4 biliões de euros. Um
número que não deixa ninguém indiferente» e que, de acordo com o Secretário
de Estado da Administração Local, permitiu uma viragem na vida de todo o Distrito
de Viseu e, designadamente, do Concelho de Mangualde.
«Virámos para uma nova época, um novo ciclo! Mangualde é hoje uma cidade
com futuro, porque tem economia social e tem também economia privada, e as
pessoas têm aquilo que as torna cidadãos livres: têm emprego e têm
oportunidades», disse José Junqueiro.
A comitiva visitou, durante a manhã, a Mazur Confecções, a CBI – Indústria de
Vestuário e Confecções e a HR Protecção, onde se congratulou “pela boa
organização das empresas, pelo alto nível de empregabilidade e pela vertente de
exportação”, salientando que estes empresários e trabalhadores “estão a dar um
contributo líquido para aquele que é o grande objectivo do país: aumentar o saldo
da nossa balança comercial”.
À tarde, visitaram as instalações da Unidade de Cuidados Continuados, o
Complexo Paroquial e as obras do novo lar, centro de dia e apoio domiciliário aos
mangualdenses, onde recordou que, “no âmbito de um projecto nacional de sete
mil camas, Mangualde e o Distrito de Viseu contribuem com mais de 400”.
Segundo José Junqueiro, a visita de ontem significa que, “quando o Poder Local
partilha políticas com o Poder Central, e quando é, ele próprio, criativo e inovador,
traz às populações ritmos de desenvolvimento que devem ser sublinhados”.
Numa retrospectiva dos seis anos de Governo PS, agora que se avizinha o fim do
actual mandato, o Secretário de Estado da Administração Local esclareceu que “o
trabalho desenvolvido pelo Governo ao longo deste tempo e as parcerias com as
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câmaras municipais constituem um bom sinal. Um sinal de esperança. Este é, por
isso, um bom momento para dizer à oposição e às pessoas que o Governo passa
o seu tempo a construir, enquanto as oposições têm passado o tempo a destruir, e
esse não é um bom exemplo”. Concretizando, José Junqueiro condenou aqueles
que “diabolizam aquilo que é muitas vezes a esperança e a energia dos
Portugueses, e isso é algo que nós não convidamos ninguém a fazer. Aqueles que
aqui estão hoje connosco estão a dar o seu melhor, a investir e a arriscar os seus
recursos.
Tiveram a ousadia de investir e de criar empregos, e encontraram no Governo um
parceiro ideal para isso”. Bem diferente tem sido, acrescentou, o posicionamento
dos partidos da oposição: “Este derrube do Governo, liderado pelo PSD, foi um
mau sinal, como foi um mau sinal para Mangualde ter tido, durante muitos anos,
um presidente de câmara do PSD”, rematou, saudando o autarca João Azevedo,
os dirigentes das instituições de solidariedade social, a Misericórdia e as IPSS, os
empresários e os trabalhadores que, com forte espírito de equipa, contribuem para
o sucesso destas obras e para o bem-estar dos que usufruem do trabalho que
desenvolvem. E deixou uma “mensagem de esperança e de muita confiança no
que se fez, do que está a fazer-se e do que há-de fazer-se no futuro”.

ID: 3636556

ESTRADA DA PSA/CITRÖEN ENCERRADA DEFINITIVAMENTE
No final da visita à Unidade de Cuidados Continuados e do novo lar, o Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde e líder da Federação Socialista, João
Azevedo, enfatizou que “estas obras têm a marca deste governo e de todas as
pessoas que representam a Nova Mangualde, que é hoje uma cidade de grande
desenvolvimento social, mas também de desenvolvimento económico e de
emprego”, acrescentando que, “além de beneficiar o apoio social, estas obras
vão dar emprego na economia social, dois vectores fundamentais” da vida em
sociedade.
O autarca disse ainda que “foi definitivamente encerrada a estrada que separava,
mal nos últimos anos, a PSA/Citröen, com a assinatura de um contrato-programa
com a Secretaria de Estado da Administração Local”. A obra arrancará dentro de
poucas semanas, bastando para isso o visto do Tribunal de Contas, informou João
Azevedo
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Mangualde – «Agricultura, que futuro» - Gabinete de Apoio ao
Agricultor comemora 1º aniversário
Dia 12 de Maio, das14h30 às 17h30 no Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves. Com a presença de Rui Barreiro, Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural
No próximo dia 12 de Maio, o Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde
comemora o seu primeiro aniversário. De forma a assinalar o trabalho
desenvolvido pelo Gabinete, a Câmara Municipal de Mangualde, numa
organização conjunta com os Serviços Regionais da Agricultura de Viseu,
promove a Sessão Pública «Agricultura, que futuro». O evento tem lugar no
auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 14h30 e 17h30, e
conta com a presença de Rui Barreiro, Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo.
Projectos de investimento no âmbito do PRODER, regulação das explorações
agropecuárias, declaração de existências, condicionalidade, subsídios agrícolas e
projectos de investimento na área florestal com participação das entidades
protocoladas são algumas das temáticas abordadas durante a sessão, que
incidirá, também, sobre outros assuntos de interesse do agricultor.
«É de salientar que, o primeiro ano de laboração do Gabinete de Apoio ao
Agricultor apresenta um balanço muito positivo. Cerca de 2 500 ocorrências
chegaram ao Gabinete, oriundas de agricultores de todo o concelho que praticam
diferentes tipos de actividade. No Concelho de Mangualde podemos destacar
geograficamente dois grandes tipos de actividades agrícolas: a sul do concelho
predomina a viticultura e a fruticultura e a norte o pastoreio e a floresta», refere
um comunicado da autarquia enviado aos órgãos de comunicação social.
Já no topo das preocupações dos agricultores estão questões relacionadas com
os Subsídios Agrícolas, totalizando 60% das ocorrências recebidas pelo Gabinete.
O IB (que representa cerca de 20%), a Declaração de Existências (10%) a
Emissão de Guias (5%) e a Correcção do Parcelário no terreno (5%) são mais
alguns temas com procura neste Gabinete. A nível das freguesias continuam a ser
a freguesia de Santiago de Cassurrães (17%), a freguesia de Mangualde (14%) e
a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que mais recorrem a estes serviços.
É de referir que, o Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara
Municipal, «pretende ser uma mais-valia para os agricultores do concelho,
prestando auxílio quer na forma de tratar os animais quer na análise dos terrenos
agrícolas a um custo muito reduzido».
«Os agricultores para serem beneficiados com o trabalho dos técnicos deste
gabinete apenas têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os
técnicos na sua propriedade agropecuária a custos meramente sociais», pode lerse também na nota da autarquia.
Para além disso, o Gabinete promove cursos de formação que melhor qualificam
os agricultores. Durante este ano de exercício, já foram realizados dois cursos de
fitossanidade que envolveram cerca de 30 agricultores com idade até aos 53 anos.
De forma a ir de encontro às necessidades de todos, já se encontram abertas as
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inscrições para o próximo curso de fitossanidade, e já se encontra em preparação
um curso de operadores de máquinas agrícolas.
Horário de Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Agricultor
De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, nas
instalações da Câmara Municipal de Mangualde. Sendo que um técnico do
Ministério de Agricultura está presente todas as segundas e terças-feiras.
Contactos:
agricultura@cmmangualde.pt
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Mangualde vai contar a “história do fado”
Mangualde vai contar a “História do Fado” no próximo dia 25 de Maio, quarta-feira, pelas
21h00, no Espaço Cultura e Lazer da Papelaria Adrião. A Tertúlia “História do Fado” realizase no âmbito do Projecto “Interajuda/Ponto de Encontro” e contará com a presença do fadista
D. Vicente da Câmara, detentor de uma prestigiada carreira de mais de 60 anos, que irá
contar a história do fado, à semelhança do que faz no Museu do Fado e um pouco por todo o
país. A entrada é livre.
Esta acção decorre de uma organização conjunta do Município de Mangualde, do Projecto
Interajuda e da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género.

ID: 3634934

Para mais informações contactar o Serviço de Acção Social, Largo Dr Couto, 3534-004
Mangualde, telefone: 232 619 880, e-mail: margarida.chaves@cmmangualde.pt
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Mangualde vai contar a «História do Fado»
Tertúlia, que contará com a presença do fadista D. Vicente da Câmara, é uma organização
do Município de Mangualde, do Projecto Interajuda e da ACCIG.

Mangualde vai contar a “História do Fado” no próximo dia 25 de Maio,
quarta-feira, pelas 21h00, no Espaço Cultura e Lazer da Papelaria Adrião. A Tertúlia “História
do Fado” realiza-se no âmbito do Projecto “Interajuda/Ponto de Encontro” e contará com a
presença do fadista D. Vicente da Câmara, detentor de uma prestigiada carreira de mais de
60 anos, que irá contar a história do fado, à semelhança do que faz no Museu do Fado e um
pouco por todo o país. A entrada é livre.
Esta acção decorre de uma organização conjunta do Município de Mangualde, do Projecto
Interajuda e da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género.

ID: 3634886

Para mais informações contactar o Serviço de Acção Social, Largo Dr Couto, 3534-004
Mangualde, telefone: 232 619 880, e-mail: margarida.chaves@cmmangualde.pt
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Mangualde debateu «Agricultura, que futuro?»

O Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde comemorou ontem, 12
de Maio, o seu primeiro aniversário. De forma a assinalar o trabalho desenvolvido pelo
Gabinete, a Câmara Municipal de Mangualde, numa organização conjunta com os Serviços
Regionais da Agricultura de Viseu, realizou a Sessão Pública «Agricultura, que futuro?». O
evento teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 14h30 e
17h30, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, na sessão de abertura.
«Projectos de investimento no âmbito do PRODER» (Francisco Menezes, da DRAPC –
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro), «Regulação das explorações
agropecuárias, Condicionalidades e Subsídios Agrícolas» (Jorge Carreira, do DRAPC),
«Declaração de existências» (Joana Figueiredo, da ANCOSE – Associação Nacional
Criadores Ovinos Serra Estrela), «Abordagem Geral sobre a Floresta» (Viriato Garcês, da
Direcção Regional das Florestas), «Abordagem do trabalho desenvolvido na região, ZIF’s e
Projectos de Investimento» (Vera Almeida, da CEDRUS – Associação de Produtores
Florestais de Viseu e Sónia Sanches, da Dão Flora Associação de Produtores Florestais)
foram algumas das temáticas abordadas durante a sessão, que incidiu, também, sobre
outros assuntos de interesse do agricultor.

ID: 3634887

O encerramento deste encontro contou com a presença de Paulo Barradas, deputado da
assembleia e membro da comissão parlamentar da agricultura e pescas.
Gabinete de Apoio ao Agricultor, um ano de vida
MAIS DE DUAS MIL OCORRÊNCIAS
É de salientar que, o primeiro ano de laboração do Gabinete de Apoio ao Agricultor
apresenta um balanço muito positivo. Cerca de 2 500 ocorrências chegaram ao Gabinete,
oriundas de agricultores de todo o concelho que praticam diferentes tipos de actividade. No
Concelho de Mangualde podemos destacar geograficamente dois grandes tipos de
actividades agrícolas: a sul do concelho predomina a viticultura e a fruticultura e a norte o
pastoreio e a floresta.
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Já no topo das preocupações dos agricultores estão questões relacionadas com os
Subsídios Agrícolas, totalizando 60% das ocorrências recebidas pelo Gabinete. O IB (que
representa cerca de 20%), a Declaração de Existências (10%) a Emissão de Guias (5%) e a
Correcção do Parcelário no terreno (5%) são mais alguns temas com procura neste
Gabinete. A nível das freguesias continuam a ser a freguesia de Santiago de Cassurrães
(17%), a freguesia de Mangualde (14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que mais
recorrem a estes serviços.
É de referir que, o Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal,
pretende ser uma mais-valia para os agricultores do concelho, prestando auxílio quer na
forma de tratar os animais quer na análise dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido.
Os agricultores para serem beneficiados com o trabalho dos técnicos deste gabinete apenas
têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os técnicos na sua propriedade agropecuária a custos meramente sociais. Para além disso, o Gabinete promove cursos de
formação que melhor qualificam os agricultores. Durante este ano de exercício, já foram
realizados dois cursos de fitossanidade que envolveram cerca de 30 agricultores com idade
até aos 53 anos. De forma a ir de encontro às necessidades de todos, já se encontram
abertas as inscrições para o próximo curso de fitossanidade, e já se encontra em preparação
um curso de operadores de máquinas agrícolas.
Horário de Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Agricultor
De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, nas instalações da
Câmara Municipal de Mangualde. Sendo que um técnico do Ministério de Agricultura está
presente todas as segundas e terças-feiras.

ID: 3634887

Contactos:
agricultura@cmmangualde.pt
Telefone: 232 619880
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Workshop/Oficina «Defesa Pessoal Feminina» em Mangualde
No próximo dia 21 de Maio, entre as 15h00 e as 17h00, terá lugar o Workshop/Oficina
“Defesa Pessoal Feminina”. Este encontro, que decorrerá no Pavilhão Municipal de
Mangualde, pretende dotar as destinatárias e o pessoal que intervém na área da violência
doméstica e violência contra a 3ª Idade, e as mulheres em geral, de instrumentos de
informação e aprendizagem para competências específicas de intervenção (teórica e prática)
tendo em conta prover uma resposta atempada e eficaz às situações de violência.
Os destinatários deste Workshop são todas as mulheres a partir dos 18 anos de idade e o
objectivo passa por munir os destinatários, em geral, e os grupos vulneráveis em particular,
com ferramentas práticas e conhecimentos básicos de defesa pessoal, para que no seu diaa-dia possam dizer “Não à Submissão”!
As inscrições são gratuitas mas deverão ser efectuadas até ao próximo dia 18 de Maio,
através dos seguintes contactos: tel. 232 619 880 e e-mail
margarida.chaves@cmmangualde.pt

ID: 3636314

Esta é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde, da ACCIG – Associação
Cultura e Conhecimento para a Igualdade de Género e do Projecto Interajuda.
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PS – Candidatos visitaram obra social e tecido empresarial de Mangualde
Candidatos do PS pelo Distrito de Viseu às eleições legislativas de 5 de Junho, José
Junqueiro, Elza Pais, Miguel Ginestal, entre outros, congratularam-se pelo
investimento global efectuado na região.
José Junqueiro, cabeça de lista do Partido Socialista pelo Distrito de Viseu às eleições
legislativas do próximo dia 5 de Junho, esteve no Concelho de Mangualde. Acompanhado
pelos também candidatos à Assembleia da República Elza Pais, Miguel Ginestal, Fátima
Ferreira, Fernanda Sobral e Rafael Guimarães, bem como pelo Presidente da Concelhia PS
Marco Almeida.
Foram recebidos pelo Presidente da Federação Socialista de Viseu, João Azevedo, que, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi conhecer alguns dos mais
recentes exemplos da forte dinâmica de desenvolvimento social e económico do Concelho,
conseguida graças ao espírito de iniciativa da autarquia e à permanente aposta do Poder
Central na melhoria da qualidade de vida das populações.
Desde que José Sócrates assumiu funções como primeiro-ministro, em 2005, «tem sido
inequívoca a aposta do Poder Central no desenvolvimento económico e social do nosso país
e do nosso distrito, sempre focado na busca de melhores condições de vida para os
cidadãos, para as instituições e para as empresas», consideram os Socialistas. Em Viseu,
essa aposta «fica bem patente no montante global investido pelo Estado nos últimos seis
anos: 1,4 biliões de euros. Um número que não deixa ninguém indiferente» e que, de acordo
com o Secretário
de Estado da Administração Local, permitiu uma viragem na vida de todo o Distrito de Viseu
e, designadamente, do Concelho de Mangualde.
«Virámos para uma nova época, um novo ciclo! Mangualde é hoje uma cidade com futuro,
porque tem economia social e tem também economia privada, e as pessoas têm aquilo que
as torna cidadãos livres: têm emprego e têm oportunidades», disse José Junqueiro.
A comitiva visitou, durante a manhã, a Mazur Confecções, a CBI – Indústria de Vestuário e
Confecções e a HR Protecção, onde se congratulou “pela boa organização das empresas,
pelo alto nível de empregabilidade e pela vertente de exportação”, salientando que estes
empresários e trabalhadores “estão a dar um contributo líquido para aquele que é o grande
objectivo do país: aumentar o saldo da nossa balança comercial”.
À tarde, visitaram as instalações da Unidade de Cuidados Continuados, o Complexo
Paroquial e as obras do novo lar, centro de dia e apoio domiciliário aos mangualdenses,
onde recordou que, “no âmbito de um projecto nacional de sete mil camas, Mangualde e o
Distrito de Viseu contribuem com mais de 400”. Segundo José Junqueiro, a visita de ontem
significa que, “quando o Poder Local partilha políticas com o Poder Central, e quando é, ele
próprio, criativo
e inovador, traz às populações ritmos de desenvolvimento que devem ser sublinhados”.
Numa retrospectiva dos seis anos de Governo PS, agora que se avizinha o fim do actual
mandato, o Secretário de Estado da Administração Local esclareceu que “o trabalho
desenvolvido pelo Governo ao longo deste tempo e as parcerias com as câmaras municipais
constituem um bom sinal. Um sinal de esperança. Este é, por isso, um bom momento para
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dizer à oposição e às pessoas que o Governo passa o seu tempo a construir, enquanto as
oposições têm passado o tempo a destruir, e esse não é um bom exemplo”. Concretizando,
José Junqueiro condenou aqueles que “diabolizam aquilo que é muitas vezes esperança e a
energia dos Portugueses, e isso é algo que nós não convidamos ninguém a fazer. Aqueles
que aqui estão hoje connosco estão a dar o seu melhor, a investir e a arriscar os seus
recursos.
Tiveram a ousadia de investir e de criar empregos, e encontraram no Governo um parceiro
ideal para isso”.
Bem diferente tem sido, acrescentou, o posicionamento dos partidos da oposição: “Este
derrube do Governo, liderado pelo PSD, foi um mau sinal, como foi um mau sinal para
Mangualde ter tido, durante muitos anos, um presidente de câmara do PSD”, rematou,
saudando o autarca João Azevedo, os dirigentes das instituições de solidariedade social, a
Misericórdia e as IPSS, os empresários e os trabalhadores que, com forte espírito de equipa,
contribuem para o sucesso destas obras e para o bem-estar dos que usufruem do trabalho
que desenvolvem. E deixou uma “mensagem de esperança e de muita confiança no que se
fez, do
que está a fazer-se e do que há-de fazer-se no futuro”.

ID: 3631912

ESTRADA DA PSA/CITRÖEN ENCERRADA DEFINITIVAMENTE
No final da visita à Unidade de Cuidados Continuados e do novo lar, o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde e líder da Federação Socialista, João Azevedo, enfatizou que “estas
obras têm a marca deste governo e de todas as pessoas que representam a Nova
Mangualde,
que é hoje uma cidade de grande desenvolvimento social, mas também de desenvolvimento
económico e de emprego”, acrescentando que, “além de beneficiar o apoio social, estas
obras vão dar emprego na economia social, dois vectores fundamentais” da vida em
sociedade.
O autarca disse ainda que “foi definitivamente encerrada a estrada que separava, mal nos
últimos anos, a PSA/Citröen, com a assinatura de um contrato-programa com a Secretaria de
Estado da Administração Local”. A obra arrancará dentro de poucas semanas, bastando para
isso o visto do Tribunal de Contas, informou João Azevedo
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«A Sexualidade e os Afectos» em debate em Mangualde
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em colaboração com
a Câmara Municipal, está a desenvolver um projecto orientado para a formação e orientação
dos pais, das crianças e jovens do nosso concelho, de forma a promover comportamentos
saudáveis, e integração social, denominado “Ajudar a Crescer”. O encontro deste ano
abordará a temática «A Sexualidade e os Afectos» e realizar-se-á no dia 28 de Maio, pelas
14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com a presença da enfermeira Eugénia
Rainha.
Num momento em que se discute a importância da educação sexual nas escolas, e o papel
determinante, na formação do indivíduo, do desenvolvimento dos afectos nas relações
interpessoais (amizade, namoro, amor…), esta sessão visa clarificar dúvidas e responder a
questões, promovendo comportamentos assertivos e adequados das crianças, dos jovens,
da família e da escola, face a situações que podem ser de risco.

ID: 3631933

A inscrição é gratuita e deverá realizar-se até ao próximo dia 20 de Maio, no Serviço de
Psicologia da Câmara Municipal de Mangualde (psicóloga Lúcia Amaral), pelo telefone 232
619 880, ou por e-mail serv.psicologia@cmmangualde.pt ou cpcj@cmmangualde.pt
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A legislação, o papel do dirigente associativo, o Associativismo do século
XXI, os jovens e o associativismo e o Portal + Futuro foram as temáticas
abordadas.
Com o objectivo de contextualizar o papel do associativismo no desenvolvimento
local e regional, a autarquia mangualdense organizou ontem, dia 7 de Maio, o II
Fórum Movimento Associativo. O Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves acolheu assim a temática “O futuro e as perspectivas de desenvolvimento”,
que reuniu cerca de uma centena de participantes – vários elementos ligados ao
associativismo local, num total de cerca de 40 Associações.
O evento, que contou na abertura com a presença de João Azevedo, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, teve como moderador Joaquim Patrício,
Vice-Presidente da Autarquia Mangualdense e como oradores Victor Mendes,
autor de vários livros sobre o associativismo, Barbosa da Costa, Presidente da
Confederação Portuguesa das Colectividades, Alda Pinto, Direcção da Federação
das Colectividades do Distrito do Porto, Natália Mendes e Cristina Cunha, Instituto
Português da Juventude, e Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software.
«Legislação e últimos desenvolvimentos» (Victor Mendes), «O papel do dirigente
associativo» (Barbosa da Costa), «O Associativismo do século XXI» (Alda Pinto),
«Jovens e o Associativismo» (Natália Mendes e Cristina Cunha) e «Portal +
Futuro: ferramenta electrónica de comunicação entre Município, Colectividades e
Cidadãos» (Pedro Matos Vital) foram as temáticas desenvolvidas durante o
evento. No final do evento, que se desenrolou ao longo de todo o dia, foi aberto
um espaço para debate.
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Mangualde debateu «Fontes de financiamento para projectos
empresariais»
Objectivo: promover o acesso ao financiamento de empreendedores e
empresas que pretendem investir na criação ou consolidação de novos
negócios
Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial, no âmbito do projecto
Ousar, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e a Associação
Empresarial de Mangualde, decorreu hoje (6 de Maio), no Auditório da Câmara
Municipal de Mangualde, pelas 14h30, o seminário «Fontes de Financiamento
para Projectos Empresariais – Investir no futuro». Este encontro teve como
objectivo promover o acesso ao financiamento de empreendedores e empresas
que queiram investir na criação ou consolidação de novos negócios.
Na sessão de abertura estiveram presentes João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação
Empresarial de Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da AIMinho, Nuno
Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do Centro e Francisco
Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da CGD - Viseu Norte.
Pelas 15h00 foi abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento
empresarial e à criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD –
Caixa Geral de Depósitos, e pelas 15h30 foi abordado «O Capital de Risco como
solução para aumentar a competitividade» por João Pereira, da InovCapital –
Sociedade de Capital de Risco». Após a exposição do tema «Os Business Angels
como forma de financiamento para novos projectos empresariais» pelas
16h00 por José Basílio Simões, da CBA - Centro Business Angels, teve lugar o
debate pelas 16h30.
No decorrer desta sessão, pelas 17h00, foi também apresentada a iniciativa “So
You Think You Can Pitch”, um acontecimento original de apoio ao emprego e à
criação de novas empresas. Esta iniciativa reúne empresas que compram trabalho
com pessoas com atitude e vontade de trabalhar, num ambiente cool, trendy e
bem-disposto. A primeira fase decorre em Braga e Lisboa, e dia 17 de Junho, no
Porto, os finalistas vão-se apresentar a cerca de 100 empresas como Google PT,
Microsoft, PT Inovação, BES, McCann-Erickson ou Primavera.
A rede OUSAR APOIAR o Empreendedor é constituída por um conjunto de
instituições dedicadas ao apoio ao financiamento de novos projectos empresariais
e ao apoio ao arranque e à gestão de novas empresas. Dinamizada pela AIMinho,
esta Rede de Apoio ao Empreendedorismo pretende contribuir positivamente para
o sucesso das empresas.
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Passatempo «Voluntários da Leitura» em Mangualde
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, associa-se à DirecçãoGeral 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.
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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/DiaMundi
aldoLivro2011.aspx
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Mangualde: Agricultura em debate no dia 12 de Maio
Na próxima quinta-feira, dia 12 de Maio, o Gabinete de Apoio ao Agricultor de
Mangualde comemora o seu primeiro aniversário. De forma a assinalar o trabalho
desenvolvido pelo Gabinete, a Câmara Municipal de Mangualde, numa organização
conjunta com os Serviços Regionais da Agricultura de Viseu, promove a Sessão
Pública «Agricultura, que futuro?».

ID: 3628276

João Azevedo, António Serrano (Ministro da Agricultura), Miguel Ginestal e Rui Barreiro
(Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural) aquando da inauguração
do gabinete em 2010
O evento terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 14h30
e 17h30, e contará com a presença de Rui Barreiro, Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, na sessão de encerramento pelas 17h30, e do Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, na sessão de abertura pelas 14h30.
«Projectos de investimento no âmbito do PRODER», «Regulação das explorações
agropecuárias, Condicionalidades e Subsídios Agrícolas», «Declaração de existências»,
«Abordagem Geral sobre a Floresta», «Abordagem do trabalho desenvolvido na região, ZIF’s
e Projectos de Investimento» são algumas das temáticas abordadas durante a sessão, que
incidirá, também, sobre outros assuntos de interesse do agricultor.
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PROGRAMA: «AGRICULTURA, QUE FUTURO?»
14h30 | Sessão de abertura: Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
15h00 | «Projectos de investimento no âmbito do PRODER»: Moderador: Eng.º Pedro Amaral
CMM, IFAP- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., Francisco Menezes
15h30 | «REAP´s, Condicionalidades e Subsídios Agrícolas»: Moderador: Eng.º Pedro
Amaral CMM, DRAPC – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Jorge
Carreira
16H00 | «Declaração de Existências»: Moderador: Eng.º Pedro Amaral CMM, ANCOSE –
Associação Nacional Criadores Ovinos Serra Estrela, Joana Figueiredo
16h30 | «Abordagem Geral sobre a Floresta»: Moderador: Eng.º Pedro Amaral CMM,
Direcção Regional das Florestas, Viriato Garcês
17h00 | «Abordagem do trabalho desenvolvido na região, ZIF´s e Projectos de Investimento»:
Moderador: Eng.º Pedro Amaral CMM, CEDRUS – Associação de Produtores Florestais de
Viseu, Vera Almeida, Dão Flora Associação de Produtores Florestais, Sónia Sanches/Carla
Gomes
17h30 | Encerramento: Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Rui
Barreiro, Gabinete de Apoio ao Agricultor, Um ano de vida

ID: 3628276

MAIS DE DUAS MIL OCORRÊNCIAS
É de salientar que, o primeiro ano de laboração do Gabinete de Apoio ao Agricultor
apresenta um balanço muito positivo. Cerca de 2 500 ocorrências chegaram ao Gabinete,
oriundas de agricultores de todo o concelho que praticam diferentes tipos de actividade. No
Concelho de Mangualde podemos destacar geograficamente dois grandes tipos de
actividades agrícolas: a sul do concelho predomina a viticultura e a fruticultura e a norte o
pastoreio e a floresta.
Já no topo das preocupações dos agricultores estão questões relacionadas com os
Subsídios Agrícolas, totalizando 60% das ocorrências recebidas pelo Gabinete. O IB (que
representa cerca de 20%), a Declaração de Existências (10%) a Emissão de Guias (5%) e a
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Correcção do Parcelário no terreno (5%) são mais alguns temas com procura neste
Gabinete. A nível das freguesias continuam a ser a freguesia de Santiago de Cassurrães
(17%), a freguesia de Mangualde (14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que mais
recorrem a estes serviços.

ID: 3628276

É de referir que, o Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal,
pretende ser uma mais-valia para os agricultores do concelho, prestando auxílio quer na
forma de tratar os animais quer na análise dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido.
Os agricultores para serem beneficiados com o trabalho dos técnicos deste gabinete apenas
têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os técnicos na sua propriedade agropecuária a custos meramente sociais. Para além disso, o Gabinete promove cursos de
formação que melhor qualificam os agricultores. Durante este ano de exercício, já foram
realizados dois cursos de fitossanidade que envolveram cerca de 30 agricultores com idade
até aos 53 anos. De forma a ir de encontro às necessidades de todos, já se encontram
abertas as inscrições para o próximo curso de fitossanidade, e já se encontra em preparação
um curso de operadores de máquinas agrícolas.
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“O futuro e as perspectivas de desenvolvimento” em Mangualde
Com o objectivo de contextualizar o papel do associativismo no desenvolvimento
local e regional, a autarquia mangualdense organizou dia 7 de Maio, o II Fórum
Movimento Associativo. O Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
acolheu assim a temática “O futuro e as perspectivas de desenvolvimento”, que
reuniu cerca de uma centena de participantes – vários elementos ligados ao
associativismo local, num total de cerca de 40 Associações.
O evento, que contou na abertura com a presença de João Azevedo, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, teve como moderador Joaquim Patrício,
Vice-Presidente da Autarquia Mangualdense e como oradores Victor Mendes,
autor de vários livros sobre o associativismo, Barbosa da Costa, Presidente da
Confederação Portuguesa das Colectividades, Alda Pinto, Direcção da Federação
das Colectividades do Distrito do Porto, Natália Mendes e Cristina Cunha, Instituto
Português da Juventude, e Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software.

ID: 3627119

«Legislação e últimos desenvolvimentos» (Victor Mendes), «O papel do dirigente
associativo» (Barbosa da Costa), «O Associativismo do século XXI» (Alda Pinto),
«Jovens e o Associativismo» (Natália Mendes e Cristina Cunha) e «Portal +
Futuro: ferramenta electrónica de comunicação entre Município, Colectividades e
Cidadãos» (Pedro Matos Vital) foram as temáticas desenvolvidas durante o
evento. No final do evento, que se desenrolou ao longo de todo o dia, foi aberto
um espaço para debate.
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Mangualde – Abertas inscrições para II Fórum movimento associativo
“o futuro e as perspectivas de desenvolvimento”
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Dia 7 de Maio, este sábado, pelas 10h00 no Auditório da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves. Inscrições até 5 de Maio. A legislação, o papel do dirigente
associativo, os diversos modelos de gestão, os jovens e o associativismo e o
Portal + Futuro são algumas das temáticas abordadas. Entrada gratuita mas
sujeita a inscrição.
Com o objectivo de contextualizar o papel do associativismo no desenvolvimento
local e regional, a autarquia mangualdense organiza o II Fórum Movimento
Associativo que tem lugar no próximo dia 7 de Maio, sábado, pelas 10h00, no
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Sob a temática “O futuro e
as perspectivas de desenvolvimento” este fórum pretende ser um momento de
reflexão e troca de experiências.
O evento terá como moderadores João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, e Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Autarquia Mangualdense.
Irão intervir como oradores Victor Mendes, autor de vários livros sobre o
associativismo, Barbosa da Costa, Presidente da Confederação Portuguesa das
Colectividades, Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito
do Porto, Natália Mendes e Cristina Cunha, Instituto Português da Juventude, e
Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software.
Destinado ao associativo em particular, este fórum encontra-se aberto ao público
em geral que pretenda ver esclarecidas diversas temáticas em torno do
associativismo. A legislação, o papel do dirigente associativo, os diversos modelos
de gestão, os jovens e o associativismo e o Portal + Futuro são algumas das
temáticas a ser desenvolvidas durante o evento. No final será aberto um espaço
para debate.
O evento é de participação gratuita, embora sujeito a inscrição obrigatória e
limitado a três elementos por associação. As inscrições podem ser realizadas até
5 de Maio no site da Câmara Municipal www.cmmangualde.pt, por email para
comunicacao@cmmangualde.pt , por correio para Câmara Municipal de
Mangualde – Gabinete de Comunicação, Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde,
ou através dos contactos 925 785 597 e 910 944 474.
PROGRAMA:
9h30 | Recepção dos convidados e entrega de documentação
10h00 | Abertura dos trabalhos
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
10h15 | I Painel: «Legislação e últimos desenvolvimentos»
Moderador: Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
Orador: Victor Mendes, autor de vários livros sobre associativismo, dos quais:
«Legislação
sobre associações», «Como constituir uma Associação – Guia Prático das
Associações», entre
outros
10h45 | Coffee Break
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11h15 | II Painel: «O papel do dirigente associativo»
Moderador: Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
Orador: Barbosa da Costa – Presidente da Confederação Portuguesa das
Colectividades
11h45 | III Painel: «O Associativismo do século XXI»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito do Porto
12h30| Almoço
14h30 | IV Painel: «Jovens e o Associativismo»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Oradores: Natália Mendes e Cristina Cunha, IPJ
15h30 | V Painel: «Associativismo: Modelos de Gestão»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: a definir
16h15 | Coffee Break
16h45 | VI Painel: «Portal + Futuro: ferramenta electrónica de comunicação entre
Município,
Colectividades e Cidadãos»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software
17h30 | Debate e Conclusões
18h00 | Encerramento
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
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Mangualde recebe seminário: «Fontes de Financiamento para
Projectos Empresariais – Investir no futuro»
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Dia 6 de Maio, esta sexta-feira, pelas 14h30, no Auditório da Câmara
Municipal de Mangualde
Com presenças de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de
Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da AIMinho – Associação Empresarial,
Nuno Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do Centro e
Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da CGD - Viseu
Norte, entre outros.
Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial, no âmbito do projecto
Ousar, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e a Associação
Empresarial de Mangualde, irá decorrer na próxima sexta-feira, dia 6 de Maio, no
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 14h30, o seminário «Fontes
de Financiamento para Projectos Empresariais – Investir no futuro». Este encontro
tem como objectivo promover o acesso ao financiamento de empreendedores e
empresas que queiram investir na criação ou consolidação de novos negócios.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação
Empresarial de Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da AIMinho, Nuno
Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do Centro e Francisco
Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da CGD - Viseu Norte.
Pelas 15h00 será abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento
empresarial e à criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD Caixa
Geral de Depósitos, e pelas 15h30 será a ver de ser abordado «O Capital de
Risco como solução para aumentar a competitividade» por João Pereira, da
InovCapital – Sociedade de Capital de Risco. Após a exposição do tema «Os
Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais» pelas 16h00 por José Basílio Simões, da CBA - Centro Business
Angels, terá lugar o debate pelas 16h30.
Às 17h00 será apresentada a iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a
Jovens com potencial, que visa apoiar o emprego e a criação de novas empresas,
sendo que o encerramento do encontro está previsto para as 17h20.
Mais informações sobre o Projecto OUSAR em www.ousar.pt
Programa:
14h30 Recepção dos Participantes
14h45 Abertura da Sessão
· João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
· Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de Mangualde
· Nuno Martins, Director Geral da AIMinho – Associação Empresarial
· Nuno Nascimento, Director Geral do CEC – Conselho Empresarial do Centro
· Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da CGD - Viseu
Norte
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15h00 «A Banca no apoio ao investimento empresarial e à criação de novos
negócios»
· CGD – Caixa Geral de Depósitos, Francisco Pereira
15h30 «O Capital de Risco como solução para aumentar a competitividade»
· InovCapital – Sociedade de Capital de Risco, Dr. João Pereira
16h00 «Os Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais»
· CBA - Centro Business Angels, Eng. José Basílio Simões
16h30 Debate
17h00 Apresentação da Iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a Jovens
com potencial
(Iniciativa de apoio ao emprego e à criação de novas empresas)
17h20 Encerramento
17h30 Dão de Honra
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Mangualde recebe sessão de sensibilização «Violência no Namoro»

ID: 3628447

Dia 6 de Maio, na Biblioteca Municipal de Mangualde, a partir das 9h00. Sessão
de abertura contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo
No próximo dia 6 de Maio, a Biblioteca Municipal de Mangualde acolhe a sessão
de sensibilização “Violência no Namoro”, que visa sensibilizar para os valores
como a ética, os princípios para a igualdade de género e da cidadania activa, não
só junto dos destinatários jovens, mas também da população em geral.
Na sessão de abertura, que terá lugar pelas 9h00, estarão presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Agnelo Figueiredo,
Presidente do Agrupamento de Escolas de Mangualde, e Rosabela Afonso,
Presidente da ACCIG – Associação Cultura e Conhecimento para a Igualdade do
Género.
Ao longo da manhã serão visionados dois vídeos sobre a temática em discussão,
da autoria de Vanda Nascimento e serão abordadas as temáticas «Violência e
Adolescência», por Lígia Almeida, Psicóloga Clínica, e «IV Plano Nacional Contra
a Violência Doméstica 2011-2013», por Teresa Carvalho, da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género (CIG) do Porto.
Pelas 11h30 realizar-se-á um Teatro Fórum, pela Turma G-11ª Ano da ESFA,
coordenado por Adelina Figueira.
Programa:
09h00 | Abertura
João Azevedo – Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Agnelo Figueiredo – Presidente do Agrupamento de Escolas de Mangualde
Rosabela Afonso – Presidente da ACCIG
09h15 | Visionamento de dois vídeos sobre a temática em discussão – Vanda
Nascimento
10h00 | Violência e Adolescência – Lígia Almeida, Psicóloga Clínica
10h30 | IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2011-2013 – Teresa
Carvalho
(CIG/Porto)
11h10 | Debate
11h30 | Teatro Fórum – Turma G-11ª Ano – ESFA; Coordenadora: Dra. Adelina
Figueira
12h15 | Encerramento
Cristina Matos – Agrupamento de Escolas de Mangualde
Eugénia Passada – ACCIG
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Mangualde – Município transfere 300 mil euros para as freguesias
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Assinatura do Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Mangualde para as 18 Juntas de Freguesia do Concelho
decorreu ontem. O vicepresidente da Câmara Municipal de Mangualde
sublinhou «a conjuntura actual é de forte contenção da despesa e que 2011
vai ser um ano extraordinariamente difícil e de quebras de receitas,
acompanhando a forte queda de 2010, mas, mesmo assim, este
executivo autárquico fez um enorme esforço para manter os valores do
protocolo iguais a 2010».
Realizou-se ontem, dia 4 de Maio (quarta-feira), a assinatura do Protocolo de
Delegação de Competências da Câmara Municipal de Mangualde para as 18
Juntas de Freguesia que constituem o concelho. Nesta cerimónia, que decorreu
no Salão Nobre, estiveram presentes o Vice-Presidente do Executivo, Joaquim
Patrício, em representação do Presidente da Câmara, e respectivos presidentes
de Junta. A delegação de competências para 2011 atinge o valor de 300 mil euros,
a serem distribuídos pelas freguesias de acordo com as normas protocoladas e
com os critérios de representatividade e administrativos.
A descentralização das competências afecta domínios como a conservação e
limpeza de valetas, bermas e caminhos; conservação e calcetamento de ruas e
passeios; gestão e conservação de jardins; colocação e manutenção da
sinalização toponímica e gestão, conservação e reparação de equipamentos
propriedade do município, designadamente equipamentos culturais e desportivos.
O vice-presidente da Câmara enalteceu «o trabalho fundamental que as juntas de
freguesia executam em todo o concelho e que contribuem para a manutenção e
conservação do património público». Referiu ainda que «a conjuntura actual é de
forte contenção da despesa e que 2011 vai ser um ano extraordinariamente difícil
e de quebras de receitas, acompanhando a forte queda de 2010, mas, mesmo
assim, este executivo autárquico fez um enorme esforço para manter os valores
do protocolo iguais a 2010». Joaquim Patrício sublinhou ainda que «isto apenas
significa que o executivo autárquico reconhece a enorme importância da
colaboração das juntas de freguesia na descentralização dos serviços públicos e
na articulação dos trabalhos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida
das populações».
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«MANGUALDE DOS PEQUENITOS» - alunos do 1º ciclo visitaram
Casa de Azurara

ID: 3628457

Iniciativa promovida pelo Gabinete de Educação e pelo Gabinete de Gestão e
Programação do Património e Cultura da Câmara Municipal de Mangualde.
Joaquim Patrício, Vice-presidente e Vereador da Educação da Câmara
Municipal de Mangualde acompanhou a visita. Neste primeiro momento
estiveram presentes cerca de 130 alunos.
Durante o corrente mês de Maio, com o objectivo de promover a história e a
cultura de Mangualde, realizam-se duas visitas à Casa de Azurara. A primeira
visita decorreu hoje, dia 4 de Maio, pelas 14h30, e contou com a presença de
Joaquim Patrício, Vice-presidente e Vereador da Educação da Câmara
Municipal. A segunda visita tem data marcada para o dia 18 de Maio, pelas 14h30.
A iniciativa insere-se no âmbito do «Mangualde dos Pequenitos» e é promovida
pelo Gabinete de Educação e pelo Gabinete de Gestão e Programação do
Património e Cultura da Câmara Municipal de Mangualde.
São cerca de 236 (130 na 1ª visita e 106 na 2ª visita) os alunos envolvidos nesta
visita a este imóvel, classificado de Interesse Municipal desde 2010. A Casa de
Azurara, também conhecida como Casa dos Condes de Mangualde, foi construída
no século XVIII, apresenta uma planta rectangular e concentra o seu esforço
arquitectónico e decorativo na fachada principal. Aqui é possível apreciar um
escadório exterior que dá acesso à porta principal rematada pelo frontão que, num
esforço ascensional, rompe a linha do telhado para albergar um brasão com as
armas dos Amarais e Saraivas e janelas que apresentam aventais encimados por
vergas curvas. Esta casa foi residência de Francisco de Almeida Cardoso e
Albuquerque, 1º Visconde de Mangualde (decreto de 1889) e 1º Conde de
Mangualde (decreto de 1905). O conde, nascido a 1842 e falecido a 26 de Junho
de 1921, foi Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Governador Civil de
Viseu.

É de relembrar que o projecto «Mangualde dos
Pequenitos» teve início no passado mês de Janeiro e tem como destinatários os
cerca de 864 alunos do 1º CEB (45 desses alunos são do 5º ano – 2º CEB) do
concelho. Anta da Cunha Baixa, Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, Citânia
da Raposeira e Castro do Bom Sucesso foram os emblemáticos monumentos do
concelho já visitados. No mês de Janeiro, com a colaboração do Arqueólogo
António Tavares, realizaram-se duas visitas a Anta da Cunha Baixa que
envolveram cerca de 128 alunos das
E.B.1 de Gandufe, Fagilde, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe do Mato e Moimenta
de Maceira Dão. As visitas ao Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão
realizaram-se no mês de Fevereiro e tiveram como destinatários cerca de 146
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alunos das E.B.1 da Mesquitela, Cunha Baixa, Santiago de Cassurrães e
Abrunhosa-a-Velha. No mês de Março, foi a vez dos 186 alunos das
E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e de Chãs de Tavares conhecerem a
Citânia da Raposeira. O Castro do Bom Sucesso foi visitado no mês de Abril por
cerca de 169 alunos das E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e Nº 1 de
Mangualde (Carvalhas).
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Mangualde - Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia...»
Promover a vivência do dia-a-dia da profissão escolhida era o principal objectivo.
Uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde no âmbito do Plano de Acção
2011.
Nos passados dias 2 e 3 de Maio, 22 alunos do Concelho de Mangualde, puderam
“Ser por um dia...” enfermeiros, militares, electricistas, educadores de infância e
até mesmo Presidente da Câmara. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, dirigiu-se a alunos do 9.º ano de escolaridade. Inserida no âmbito
do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, esta acção tinha como
principal objectivo aproximar os alunos da realidade de trabalho, promovendo a
vivência do dia-a-dia da profissão escolhida por cada um dos alunos
seleccionado pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Presidente da Câmara, militar, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, mecânico,
electricista, arquitecta, psicóloga, actor, educadora de infância, auxiliar de infância,
cabeleireira, veterinária, professor de música, artista plástico/pintor e designer
foram as profissões escolhidas pelos alunos que integraram a iniciativa.
De forma a implementar o projecto, os alunos foram acolhidos por instituições e
profissionais que os acompanharam nesta aventura: Câmara Municipal de
Mangualde; GNR; Medicastelo; Centro de Saúde de Mangualde; ACERT de
Tondela; Obra Social Beatriz Pais, Raul Saraiva; Ana Coelho Cabeleireiros&Spa;
Atelier de Pintura de D. Isaura Figueiredo; Pataki Patacolá; IAM e DESIGM.

ID: 3628463

SESSÃO COM ALUNOS
Dia 11 de Maio, pelas 14h30, no Auditório da Biblioteca Municipal
Com o intuito de avaliar esta actividade e conhecer as perspectivas dos
participantes, a Câmara Municipal de Mangualde vai promover uma sessão
conjunta no próximo dia 11 de Maio, pelas 14h30, no Auditório da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves. O encontro contará com a presença dos alunos
intervenientes na iniciativa e de Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do CLASM - Conselho Local de
Acção Social de Mangualde.
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Mangualde debateu «Fontes de Financiamento para Projectos
Empresariais»
Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial, no âmbito do projecto Ousar, em
parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e a Associação Empresarial de Mangualde,
decorreu hoje (6 de Maio), no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 14h30, o
seminário «Fontes de Financiamento para Projectos Empresariais – Investir no futuro». Este
encontro teve como objectivo promover o acesso ao financiamento de empreendedores e
empresas que queiram investir na criação ou consolidação de novos negócios.

Na sessão de abertura estiveram presentes João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de Mangualde,
Nuno Martins, Director-geral da AIMinho, Nuno Nascimento, Director-geral do CEC –
Conselho Empresarial do Centro e Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e
Negócios da CGD – Viseu Norte.

ID: 3625436

Pelas 15h00 foi abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento empresarial e à
criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD – Caixa Geral de Depósitos, e
pelas 15h30 foi abordado «O Capital de Risco como solução para aumentar a
competitividade» por João Pereira, da InovCapital – Sociedade de Capital de Risco». Após a
exposição do tema «Os Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais» pelas 16h00 por José Basílio Simões, da CBA – Centro Business Angels, teve
lugar o debate pelas 16h30.

No decorrer desta sessão, pelas 17h00, foi também apresentada a iniciativa “So You Think
You Can Pitch”, um acontecimento original de apoio ao emprego e à criação de novas
empresas. Esta iniciativa reúne empresas que compram trabalho com pessoas com atitude e
vontade de trabalhar, num ambiente cool, trendy e bem-disposto. A primeira fase decorre em
Braga e Lisboa, e dia 17 de Junho, no Porto, os finalistas vão-se apresentar a cerca de 100
empresas como Google PT, Microsoft, PT Inovação, BES, McCann-Erickson ou Primavera.
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A rede OUSAR APOIAR o Empreendedor é constituída por um conjunto de instituições
dedicadas ao apoio ao financiamento de novos projectos empresariais e ao apoio ao
arranque e à gestão de novas empresas. Dinamizada pela AIMinho, esta Rede de Apoio ao
Empreendedorismo pretende contribuir positivamente para o sucesso das empresas.
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300 mil euros para as freguesias de Mangualde
A Câmara de Mangualde assinou protocolos de delegação de competências com as 18
juntas de freguesia do concelho. O valor atribuído ronda os 300 mil euros e serão
distribuídos pelas freguesias de acordo com as normas protocoladas e com os critérios de
representatividade e administrativos.
A descentralização das competências afecta domínios como a conservação e limpeza de
valetas, bermas e caminhos; conservação e calcetamento de ruas e passeios; gestão e
conservação de jardins; colocação e manutenção da sinalização toponímica e gestão,
conservação e reparação de equipamentos propriedade do município, designadamente
equipamentos culturais e desportivos.
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Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia…» – Mangualde

Nos passados dias 2 e 3 de Maio, 22 alunos do Concelho de Mangualde, puderam
“Ser por um dia…” enfermeiros, militares, electricistas, educadores de infância e
até mesmo Presidente da Câmara. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, dirigiu-se a alunos do 9.º ano de escolaridade. Inserida no âmbito
do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, esta acção tinha como
principal objectivo aproximar os alunos da realidade de trabalho, promovendo a
vivência do dia-a-dia da profissão escolhida por cada um dos alunos seleccionado
pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.

Presidente da Câmara, militar, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, mecânico,
electricista, arquitecta, psicóloga, actor, educadora de infância, auxiliar de infância,
cabeleireira, veterinária, professor de música, artista plástico/pintor e designer
foram as profissões escolhidas pelos alunos que integraram a iniciativa.

Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia…» – Mangualde

06-05-2011

INTERNET

1 de 2

Data:

06-05-2011

Título: Alunos participaram na iniciativa «ser por um dia…» – Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

De forma a implementar o projecto, os alunos foram acolhidos por instituições e
profissionais que os acompanharam nesta aventura: Câmara Municipal de
Mangualde; GNR; Medicastelo; Centro de Saúde de Mangualde; ACERT de
Tondela; Obra Social Beatriz Pais, Raul Saraiva; Ana Coelho Cabeleireiros&Spa;
Atelier de Pintura de D. Isaura Figueiredo; Pataki Patacolá; IAM e DESIGM.

SESSÃO COM ALUNOS
Dia 11 de Maio, pelas 14h30, no Auditório da Biblioteca Municipal
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Com o intuito de avaliar esta actividade e conhecer as perspectivas dos
participantes, a Câmara Municipal de Mangualde vai promover uma sessão
conjunta no próximo dia 11 de Maio, pelas 14h30, no Auditório da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves. O encontro contará com a presença dos alunos
intervenientes na iniciativa e de Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do CLASM – Conselho Local de
Acção Social de Mangualde.
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Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde comemora 1º
aniversário – Mangualde
No próximo dia 12 de Maio, o Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde comemora o
seu primeiro aniversário. De forma a assinalar o trabalho desenvolvido pelo Gabinete, a
Câmara Municipal de Mangualde, numa organização conjunta com os Serviços Regionais
da Agricultura de Viseu, promove a Sessão Pública «Agricultura, que futuro». O evento
tem lugar no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 14h30 e
17h30, e conta com a presença de Rui Barreiro, Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.

Projectos de investimento no âmbito do PRODER, regulação das explorações
agropecuárias, declaração de existências, condicionalidade, subsídios agrícolas e
projectos de investimento na área florestal com participação das entidades protocoladas
são algumas das temáticas abordadas durante a sessão, que incidirá, também, sobre
outros assuntos de interesse do agricultor.

ID: 3620962

É de salientar que, o primeiro ano de laboração do Gabinete de Apoio ao Agricultor
apresenta um balanço muito positivo. Cerca de 2 500 ocorrências chegaram ao Gabinete,
oriundas de agricultores de todo o concelho que praticam diferentes tipos de actividade.
No Concelho de Mangualde podemos destacar geograficamente dois grandes tipos de
actividades agrícolas: a sul do concelho predomina a viticultura e a fruticultura e a norte o
pastoreio e a floresta.

Já no topo das preocupações dos agricultores estão questões relacionadas com os
Subsídios Agrícolas, totalizando 60% das ocorrências recebidas pelo Gabinete. O IB (que
representa cerca de 20%), a Declaração de Existências (10%) a Emissão de Guias (5%) e
a Correcção do Parcelário no terreno (5%) são mais alguns temas com procura neste
Gabinete. A nível das freguesias continuam a ser a freguesia de Santiago de Cassurrães
(17%), a freguesia de Mangualde (14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que
mais recorrem a estes serviços.
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É de referir que, o Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal,
pretende ser uma mais-valia para os agricultores do concelho, prestando auxílio quer na
forma de tratar os animais quer na análise dos terrenos agrícolas a um custo muito
reduzido. Os agricultores para serem beneficiados com o trabalho dos técnicos deste
gabinete apenas têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os técnicos na
sua propriedade agro-pecuária a custos meramente sociais. Para além disso, o Gabinete
promove cursos de formação que melhor qualificam os agricultores. Durante este ano de
exercício, já foram realizados dois cursos de fitossanidade que envolveram cerca de 30
agricultores com idade até aos 53 anos. De forma a ir de encontro às necessidades de
todos, já se encontram abertas as inscrições para o próximo curso de fitossanidade, e já
se encontra em preparação um curso de operadores de máquinas agrícolas.

Horário de Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Agricultor
De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, nas instalações da
Câmara Municipal de Mangualde. Sendo que um técnico do Ministério de Agricultura está
presente todas as segundas e terças-feiras.

Contactos:
agricultura@cmmangualde.pt

ID: 3620962

Telefone: 232 619880
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«Confecção de compotas, geleias e sobremesas de frutas internacionais e
sobremesas regionais» – Mangualde
De 31 de Maio a 17 de Junho, a cozinha da Escola Ana de Castro Osório, em Mangualde, vai
ser palco de mais dois cursos de culinária, desta vez de «confecção de compotas, geleias e
sobremesas de frutas internacionais e sobremesas regionais». O primeiro curso decorre
entre 31 de Maio e 7 de Junho e o segundo entre 8 e 17 de Junho. A iniciativa resulta da
parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE – Centro de Formação
Profissional do Artesanato.
Destinadas a artesãos activos, profissionais da área da hotelaria e restauração, outros
profissionais com interesse de competências específicas nesta área e desempregados, estas
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) tem a duração de 25 horas cada.
Identificação e composição das principais variedades de sobremesa em restauração e a sua
adequação nos vários tipos de refeições, tecnologia das matérias-primas, técnicas de
preparação e confecção respeitando as respectivas composições e as quantidades de
produto final pré-determinadas, acondicionamento, decoração e conservação e boas práticas
de higiene e segurança são os principais temas a serem abordados durante estes cursos.
As inscrições são limitadas e decorrem de 9 a 20 de Maio de 2011, no Gabinete de Acção
Social da Câmara Municipal. Podem inscrever-se todos os interessados que tenham idade
superior a 18 anos e escolaridade inferior ao 3º Ciclo (9º ano). Os candidatos com
escolaridade superior ao 3º Ciclo (12º Ano, Bacharelato e Licenciatura) podem inscrever-se
até ao máximo de 10% do número total de participantes. É de salientar que, no acto da
inscrição, os interessados deverão fazer-se acompanhar dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae (resumido), Fotocópia do Bilhete de Identidade, Fotocópia do N.º de
Contribuinte, Certificado de Habilitações e uma fotografia.
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HORÁRIO
1º Curso:
31 de Maio, 1 e 2 de Junho das 19h00 às 23h00
3 e 6 Junho das 19h00 às 23h30
7 Junho das 19h00 às 23h00
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2º Curso:
8, 9, 14, 15 e 16 de Junho das 19h00 às 23h00
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17 de Junho das 19h00 às 23h30
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Mangualde - EN232 melhorada
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Obras de melhoramento, efectuadas pela EP – Estradas de Portugal, vêm dar
resposta aos anseios e solicitações da Junta de Freguesia da Mesquitela e
do Município de Mangualde.
A EP - Estradas de Portugal procedeu a arranjos de melhoramento do tapete na
EN232, no troço compreendido entre a freguesia da Mesquitela e o início da
Avenida da Estação em Mangualde. Esta intervenção vem dar resposta aos
anseios e solicitações da Junta de Freguesia da Mesquitela e do Município de
Mangualde. Estas obras de melhoramento, que contemplaram uma extensão de
cerca 2km, vêm assim melhorar um troço de estrada que apresentava sinais
evidentes de degradação, contribuindo para o aumento de segurança do trânsito
num dos principais pontos de entrada na cidade de Mangualde.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, sublinha que
«esta intervenção das Estradas de Portugal decorre dos normais trabalhos de
manutenção da malha viária sob a responsabilidade desta entidade e que é a
resposta directa aos desejos do Presidente de Junta Mesquitela e do município,
tornando mais digna e segura uma das principais entradas de Mangualde». O edil
mangualdense enalteceu ainda «a excelente colaboração e relação com as
Estradas de Portugal e às respostas que deram de uma forma directa e eficaz no
terreno
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Mangualde – «Mangualde dos pequenitos» - Alunos do primeiro ciclo
visitam casa de Azurara
Dia 4 de Maio, esta quarta-feira, pelas 14h30, na Casa de Azurara. João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde acompanhará a
visita. Uma iniciativa promovida pelo Gabinete de Educação e pelo Gabinete
de Gestão e Programação do Património e Cultura da Câmara Municipal de
Mangualde.
Com o objectivo de promover a história e a cultura de Mangualde, no mês de Maio
vão realizar-se duas visitas à Casa de Azurara. A primeira visita realiza-se no
próximo dia 4 de Maio, quarta-feira, pelas 14h30, e contará com a presença de
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A segunda visita
tem data marcada para o dia 18 de Maio, pelas 14h30. A iniciativa insere-se no
âmbito do «Mangualde dos Pequenitos» e é promovida pelo Gabinete de
Educação e pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
São cerca de 236 (130 na 1ª visita e 106 na 2ª visita) os alunos que vão visitar
este imóvel, classificado de Interesse Municipal desde 2010. A Casa de Azurara,
também conhecida como Casa dos Condes de Mangualde, foi construída no
século XVIII, apresenta uma planta rectangular e concentra o seu esforço
arquitectónico e decorativo na fachada principal. Aqui é possível apreciar um
escadório exterior que dá acesso à porta principal rematada pelo frontão que, num
esforço ascensional, rompe a linha do telhado para albergar um brasão com as
armas dos Amarais e Saraivas e janelas que apresentam aventais encimados por
vergas curvas. Esta casa foi residência de Francisco de Almeida Cardoso e
Albuquerque, 1º Visconde de Mangualde (decreto de 1889) e 1º Conde de
Mangualde (decreto de 1905). O conde, nascido a 1842 e falecido a 26 de Junho
de 1921, foi Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Governador Civil de
Viseu.
É de relembrar que o projecto «Mangualde dos Pequenitos» teve início no
passado mês de Janeiro e tem como destinatários os cerca de 864 alunos do 1º
CEB (45 desses alunos são do 5º ano – 2º CEB) do concelho. Anta da Cunha
Baixa, Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, Citânia da Raposeira e Castro do
Bom Sucesso foram os emblemáticos monumentos do concelho já visitados. No
mês de Janeiro, com a colaboração do Arqueólogo António Tavares,
realizaram-se duas visitas a Anta da Cunha Baixa que envolveram cerca de 128
alunos das E.B.1 de Gandufe, Fagilde, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe do Mato e
Moimenta de Maceira Dão. As visitas ao Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão
realizaram-se no mês de Fevereiro e tiveram como destinatários cerca de 146
alunos das E.B.1 da Mesquitela, Cunha Baixa, Santiago de Cassurrães e
Abrunhosa-a-Velha. No mês de Março, foi a vez dos 186 alunos das
E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e de Chãs de Tavares conhecerem a
Citânia da Raposeira. O Castro do Bom Sucesso foi visitado no mês de Abril por
cerca de 169 alunos das E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e Nº 1 de
Mangualde (Carvalhas).
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Grupo Desportivo de Mangualde
Decorreu no passado dia 29 de Abril a Assembleia-geral do G.D.M com a seguinte ordem
de trabalhos:
x

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas do exercício de
2010, apresentado pela Direcção, assim como o parecer do Conselho Fiscal –
Aprovado por unanimidade.

x

Ponto 2 – Marcação de eleições para o biénio 2011 / 2013 – Eleições marcadas
para dia 20 de Maio.

x

Ponto 3 – Apreciar e discutir outros assuntos de interesse para a Colectividade – O
actual Presidente da Direcção Ricardo Lopes, assumiu que será novamente
candidato a mais um mandato, encontrando-se em fase de elaboração dos futuros
Órgãos Sociais e de planificação da próxima época.

x

Neste ponto foi proposto um voto de pesar pelo falecimento de Sócio nº 4 Eng.
José Júlio Santos Sebastião, aprovado por unanimidade e um voto de louvor à
actual Direcção pelo trabalho realizado, que mereceu também uma aprovação por
unanimidade.
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Eleições dia 20 Maio
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Seminário
«Fontes de Financiamento para
Projectos
Empresariais – Investir no futuro» em Mangualde

Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial, no âmbito do
projecto Ousar, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e a
Associação Empresarial de Mangualde, irá decorrer na próxima sexta-feira, dia
6 de Maio, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 14h30, o
seminário «Fontes de Financiamento para Projectos Empresariais – Investir no
futuro». Este encontro tem como objectivo promover o acesso ao financiamento
de empreendedores e empresas que queiram investir na criação ou
consolidação de novos negócios.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da
Associação Empresarial de Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da
AIMinho, Nuno Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do
Centro e Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da
CGD – Viseu Norte.
Pelas 15h00 será abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento
empresarial e à criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD –
Caixa Geral de Depósitos, e pelas 15h30 será a ver de ser abordado «O
Capital de Risco como solução para aumentar a competitividade» por João
Pereira, da InovCapital – Sociedade de Capital de Risco. Após a exposição do
tema «Os Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais» pelas 16h00 por José Basílio Simões, da CBA – Centro
Business Angels, terá lugar o debate pelas 16h30.
Às 17h00 será apresentada a iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a
Jovens com potencial, que visa apoiar o emprego e a criação de novas
empresas, sendo que o encerramento do encontro está previsto para as 17h20.
Mais informações sobre o Projecto OUSAR em www.ousar.pt

ID: 3619289

Programa:
14h30 Recepção dos Participantes
14h45 Abertura da Sessão
·
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
·
Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de
Mangualde
·
Nuno Martins, Director Geral da AIMinho – Associação Empresarial
·
Nuno Nascimento, Director Geral do CEC – Conselho Empresarial do
Centro
·
Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da
CGD – Viseu Norte
15h00 «A Banca no apoio ao investimento empresarial e à criação de novos
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·
CGD – Caixa Geral de Depósitos, Francisco Pereira
15h30 «O Capital de Risco como solução para aumentar a competitividade»
·
InovCapital – Sociedade de Capital de Risco, Dr. João Pereira
16h00 «Os Business Angels como forma de financiamento para novos
projectos empresariais»
·
CBA – Centro Business Angels, Eng. José Basílio Simões
16h30 Debate
17h00 Apresentação da Iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a
Jovens com potencial
(Iniciativa de apoio ao emprego e à criação de novas empresas)
17h20 Encerramento

ID: 3619289

17h30 Dão de Honra
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Mangualde - 120 novos postos de trabalho (PSA Mangualde e
Empresário Francisco Baptista)
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Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esta é
«uma excelente notícia para Mangualde e para os Mangualdenses. Numa altura
de crise, surgem novos investimentos no concelho e as empresas já colocadas em
Mangualde conseguem fomentar o investimento na região para que este acarrete
mais emprego, mais riqueza local e melhor qualidade de vida».
Segundo o edil mangualdense, João Azevedo, «na actual situação que o país
atravessa, a criação de 120 novos postos de trabalhos em Mangualde é uma
excelente notícia para todos os mangualdenses. É por isso uma dupla satisfação
para mim esta notícia. Por um lado a consolidação do Projecto B9 na PSA de
Mangualde e a determinação de empresários, como é o caso do Sr. Francisco
Baptista em promover mais investimento em Mangualde e com isto a
consequência directa da criação de mais emprego no concelho».
Trata-se de um duplo investimento no concelho. Por um lado, a PSA Mangualde
acaba de contratar mais 60 colaboradores que vão exercer funções no novo atelier
de ferragem do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e Peugeot Partner). Por
outro lado, o empresário Francisco Baptista, que é proprietário de várias
empresas incluindo a CBI (empresa ligado ao sector têxtil), investe em Mangualde
com a criação de 60 novos postos de trabalhos, com o objectivo de aumentar o
processo de produção. Trata-se da criação de uma nova linha de produção que
passará a funcionar em Mangualde. Estas contratações encontram-se em fase de
conclusão.
PSA MANGUALDE CONTRATA 60 NOVOS COLABORADORES
Contratação corresponde à integração do processo de produção do B9 que se
pretende que passe a ser inteiramente construído em Mangualde
A PSA Mangualde acaba de contratar mais 60 colaboradores que vão exercer
funções no novo atelier de ferragem do modelo B9 da marca (Citroën Berlingo e
Peugeot Partner). As operações de ferragem deste modelo ainda não estavam a
ser produzidas em Mangualde, mas esta contratação vem completar um
ciclo do projecto B9 que se pretende que passe a ser inteiramente produzido em
Mangualde.
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Mangualde - «Modelos de Gestão desportiva» vai analisar e reflectir
sobre a organização desportiva
30 de Abril, 14h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Participação
gratuita, mas inscrição obrigatória até 28 de Abril. Uma organização da Câmara
Municipal de Mangualde.
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves recebe, no próximo dia 30 de Abril,
sábado, pelas 14h00, o colóquio “Modelos de Gestão Desportiva”. Analisar e
reflectir sobre a organização desportiva são os principais objectivos da iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o
Grupo Visabeira, a Câmara Municipal de Vouzela, a Associação de Educação
Física e Desporto de S. Pedro do Sul e Equipa de Apoio às Escolas de Mangualde
(Desporto Escolar).
O evento conta com a intervenção de João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, Gustavo Levy, Coordenador Geral do Grupo Visabeira-Forlife,
João Soares, Coordenador da Escola de Natação e de Actividades Desportivas do
Grupo Visabeira-Forlife, Manuel Gomes, Presidente da Associação de Educação
Física e Desporto de S. Pedro do Sul, Carlos Mairos, Coordenador Regional do
Desporto Escolar, Diogo Carvalho, Técnico Superior da Câmara Municipal de
Vouzela e Hugo Berardinelli, Treinador da Equipa de Competição da Escola
Municipal de Vouzela.
Destinado a técnicos de desporto, gestores desportivos, treinadores, dirigentes
associativos, professores de educação física e desportos, estudantes e demais
agentes desportivos, este colóquio pretende ir ao encontro das necessidades e
características da sociedade portuguesa no âmbito desportivo. Assim, torna-se
fundamental analisar e reflectir em torno de questões como a optimização de
recursos humanos e materiais, as instalações desportivas existentes, o
financiamento privado, a reestruturação orgânica do sistema desportivo e a
integração deste com os outros sistemas.
Estrutura dos serviços de desporto da Câmara Municipal de Mangualde, estrutura
e montagem do Grupo Visabeira-Forlife, marketing e recursos humanos, estrutura
da Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul, poder político,
órgãos de gestão, associativismo, organização do Desporto Escolar, organização
ao nível da Natação Pura e organização pedagógica e didáctica da Escola de
Natação de Vouzela são as principais temáticas a ser desenvolvidas durante o
evento. No final será aberto um espaço para debate.
O evento é de participação gratuita, embora sujeito a inscrição obrigatória. As
inscrições podem ser realizadas até 28 de Abril através dos telefones 232 619 820
e 925 785 509 ou do e-mail cmmdesporto@gmail.com .
PROGRAMA
14H00
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
Sessão de Boas-vindas
14H30
Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

Mangualde - «Modelos de Gestão desportiva» vai analisar e reflectir sobre a organização desportiva

03-05-2011

INTERNET

1 de 3

Data:

03-05-2011

Título: Mangualde - «Modelos de Gestão desportiva» vai analisar e reflectir sobre a organização desportiva
Pub:

ID: 3627095

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Estrutura dos Serviços de Desporto da Câmara Municipal de Mangualde
· Modelo organizativo municipal desportivo
· Funcionamento do modelo desportivo
· Política desportiva
· Gestão desportiva
· Linhas orientadoras desportivas
15H15
Gustavo Levy, Coordenador-Geral e João Soares, Coordenador da Escola de
Natação e de
Actividades Aquáticas do Grupo Visabeira - Forlife
Estrutura e Montagem do Grupo Visabeira/Forlife
· Modelo empresarial desportivo, estrutura interna, visão do presente
· Funcionamento do modelo desportivo
O Marketing e Recursos Humanos
· O Marketing em escolas de natação
· O Marketing - como vender melhor
· Estratégia de Marketing
· Marketing e Promoções
· Actividades culminantes e outras actividades
· Planeamento de acção e técnicas de implantação de promoções
16H00
Manuel Gomes, Presidente da Associação de Educação Física e Desporto de S.
Pedro do Sul
Estrutura da Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul
· Modelo Associativo
· Dinâmica e funcionamento de um clube/associação
· Áreas de intervenção
· Gestão/angariação de dirigentes/treinadores
· Captação de praticantes
· Relacionamento/motivação dos associados/praticantes
· Relação com os pais dos atletas
Poder Político/Órgãos de Gestão/Associativismo
· Subsistência da associação
· Relação com o poder político
· Estrutura tempo-espaço na ocupação das piscinas
16H45
Intervalo
17H15
Carlos Mairos, Coordenador Regional do Desporto Escolar
Súmula organizacional do Desporto Escolar
· Modelo organizacional e suas estruturas
· Orientações gerais
· Modalidades e participantes
· Formação dos quadros técnicos
Organização ao nível da Natação Pura
· Organização da modalidade
Metodologia ao nível da captação de praticantes e marketing
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· Formação ao nível organizacional e equipas de arbitragem
· Formas de competição, torneios, fases de apuramento…
· Relação com o poder local
· Perspectivas de futuro
18H00
Diogo Carvalho, Técnico Superior da Câmara Municipal de Vouzela
Hugo Berardinelli, Treinador da Equipa de Competição da Escola Municipal de
Natação de
Vouzela.
Organização Pedagógica e Didáctica da Escola de Natação da Câmara Municipal
de Vouzela
· Organograma da escola de natação
· Organizações pedagógicas
· Unidades e sub-unidades
· A criança e a sua faixa etária
· Qualidades básicas do monitor
· Abordagem do treino: erros a evitar no ensino/treino das técnicas de natação,
estratégias de detecção e correcção do mesmo
18H45
Debate
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Mangualde - Cadernos da Terra n.º 2 - Lançamento do livro
“Mangualde em movimento, crónicas do século XX" a 29 de Abril
O segundo número da colecção vai ser editado sob a chancela “O Zurão”,
empresa proprietária do jornal local “O Zurara”, intitula-se “Mangualde em
movimento, crónicas do século XX” e é da autoria de um conhecido
mangualdense, o Sr. João Loureiro.
O lançamento do livro da colecção ocorrerá no dia 29 de Abril pelas 18:00 na
Livraria Adrião bem no centro da cidade de Mangualde.
«No lançamento da colecção dos Cadernos da Terra, em Setembro de 2010,
comprometemonos publicamente que o n.º 1 não seria “filho único” e que nos
encontrávamos disponíveis para auxiliar outros Mangualdenses a publicar material
relacionado com a nossa terra. Após lançados alguns reptos e de termos recebido
algumas auscultações, é com bastante satisfação que informamos que o n.º 2 dos
Cadernos da Terra irá ser apresentado brevemente, dando continuidade ao
propósito de manter viva e acessível a história recente da nossa terra», referem os
responsáveis pelo lançamento em comunicado.
Trata-se de um livro de cariz pessoal, no qual o autor aborda uma grande
diversidade de situações vivenciadas muitas delas pelo próprio e ocorridas no
século passado. O design ficou a cargo da Vera Velez e uma das grandes
atracções deste livro serão certamente as inúmeras ilustrações, cerca de 40,
sendo algumas delas fotografias antigas nas quais poderão reconhecer diversas
pessoas e locais de Mangualde de outrora. O livro encontra-se organizado da
seguinte forma:
- Nota de abertura pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde – João
Azevedo;
- Prefácio pelo Professor Doutor Sílvio Abrantes (um filho da terra, natural de
Abrunhosa do
Mato);
- Nota do autor, pelo próprio;
- 13 crónicas, 12 delas publicadas no Jornal O Zurara de Junho de 2008 a Maio de
2009 e uma
crónica inédita;
- Nota de coordenação por Fernando Pau-Preto;
O lançamento do livro da colecção ocorrerá no dia 30 de Abril em local a designar.
«De modo a prolongar a colecção dos Cadernos da Terra, contamos com a
colaboração de todos aqueles que possuam material que considerem que tenha
potencial para ser publicado», continuam os responsáveis. Para isso devem os
interessados entrar em contacto com o Movimento Filhos da Terra, através de email para fernando.paupreto@gmail.com ou deixando um comentário no Blog
“Filhos da Terra de Mangualde” (http://mangualde.blogspot.com).
Algumas notas biográficas sobre o autor:
João Aires Loureiro nasceu a 13 de Fevereiro de 1935 em Mangualde. Ingressou
na Tesouraria da Fazenda Pública de Almada, tendo concluído o antigo 7.º ano do
Liceu.
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Em 1955, regressou a Mangualde para gerir o negócio da família, os “Loureiros”,
uma casa de comércio misto.
Em 1958 participou activamente na campanha para a eleição do General
Humberto Delgado, tendo posteriormente sido activista pela oposição local até à
queda do regime. Após 1974 continuou a desenvolver a sua actividade cívica,
tendo sido membro de diversas associações e um dos sete fundadores do Partido
Socialista de Mangualde.
Em 1980 concorreu pela lista do Partido Socialista ao executivo da Câmara
Municipal de Mangualde, ocupando durante dois mandatos o cargo de VicePresidente da autarquia até 1986. Por essa altura assumiu a Presidência da
Direcção do Grémio de Mangualde e foi também Presidente da Assembleia-Geral
do Grupo Desportivo de Mangualde, permanecendo em ambos os cargos durante
12 anos.
Autor de diversas crónicas emitidas na Rádio Voz de Mangualde, umas intituladas
“A promessa democrática” e outras com o tema “A democracia hoje”. Colabora
também no jornal “O Zurara”, sendo o autor das crónicas de análise de “Política
Internacional” e “Mangualde em Movimento”, tendo estas sido a origem deste livro
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Mangualde vai cantar o fado
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Dia 30 de Abril, pelas 21h30 no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves. Com a actuação do grupo de Fados de Mangualde. Uma organização da
Câmara Municipal de Mangualde. Entrada Livre.
No próximo dia 30 de Abril, Sábado, vai ser possível assistir a uma memorável
noite de fados, que conta com a actuação do grupo de Fados de Mangualde. O
espectáculo, com início previsto para as 21h30, é de entrada livre e tem lugar no
auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa é uma
organização da Câmara Municipal de Mangualde.
Com várias décadas de existência, o grupo de Fados de Mangualde tem um
repertório alargado constituído por fados de Lisboa e Coimbra. Nos fados de
Lisboa podemos ouvir desde Marceneiro a Camané, e nos fados de Coimbra as
carismáticas baladas da cidade do Mondego. O grupo conta actualmente com a
voz de João Venâncio e Amândio (Lisboa), Félix (Coimbra), nas guitarras com
Fernando Albuquerque e Alexandre Albuquerque e nas violas com Luís Filipe e
António Tavares.
Eventos de cariz cultural, eventos de beneficência e espectáculos para grupos de
amigos são as actuações preferenciais deste grupo que conta já com várias
actuações em diversos pontos do país, sobretudo na região centro.
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Mangualde – Autarquia cede troço da EN16 à PSA Peugeot Citroen
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Medida tem como objectivos «permitir o desenvolvimento da empresa e melhorar
as condições de parqueamento dos colaboradores garantindo assim mais
segurança no trânsito de veículos e pessoas». Paralelamente, a Câmara Municipal
de Mangualde assinou a empreitada para início de obra de qualificação e fecho da
malha viária – Circular Norte que garante a ligação da Av. Sra. do Castelo à
EN234, e que agora fica concluída com a execução do troço EN234 - Rua
Alexandre Herculano, resultante do acordo assinado com o Governo em 2010.
Culminando um processo que já se arrastava há vários anos, a Câmara Municipal
de Mangualde irá ceder a EN16 à PSA Mangualde, de acordo com o aprovado em
reunião de Câmara de Maio do ano transacto. Assim, a partir do dia 9 de Maio,
esta estrada será definitivamente encerrada. Paralelamente, a Câmara Municipal
de Mangualde assinou esta terça-feira, dia 26 de Abril, a empreitada para início de
obra de qualificação e fecho da malha viária, Circular Norte que garante a ligação
da Av. Sra. Castelo à EN234 e que agora fica concluída com a execução do troço
EN234 – Rua Alexandre Herculano, resultante do acordo assinado com o Governo
em 2010.
Com a cedência desta estrada, a autarquia mangualdense pretende fomentar o
desenvolvimento da empresa no concelho, contribuindo para a resolução de
alguns problemas com vários anos nomeadamente de parqueamento dos
colaboradores e de trânsito nas imediações da PSA Mangualde.
«MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONTINUAR A
FOMENTAR O CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO E O DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL NO CONCELHO» - João Azevedo, Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde
Segundo o autarca mangualdense, «A Câmara Municipal vem assim pôr fim a um
processo que se arrastava há vários anos e que nunca foi resolvido. Criámos
assim condições para fomentar o desenvolvimento da PSA de Mangualde na
tentativa de contribuir para a resolução de alguns problemas nomeadamente
questões ligadas ao parqueamento e trânsito na zona envolvente da PSA que era
uma realidade indiscutível e preocupante. Com esta cedência estamos a criar
condições para ir de encontro às necessidades de desenvolvimento da grande
marca e referência industrial de Mangualde que é a PSA e ao mesmo tempo
conseguimos salvaguardar o interesse público, dos mangualdenses com a
assinatura do contrato-programa com o governo.
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AMBIENTE E PRIORIDADES EM MANGUALDE
Tendo em consideração a anunciada proximidade do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde com o Governo e Primeiro-Ministro (PM),
demissionários, do Partido Socialista, várias vezes publicamente enaltecida
pelo próprio, a Concelhia do CDS/PP vem publicamente lamentar que, ao
contrário do manifestado na última sexta-feira pelo PM José Sócrates em
Lisboa, relativamente à qualidade de vida da população, o Presidente da
Câmara de Mangualde não tem revelado qualquer desconforto e/ou
preocupação com o Ambiente e consequente qualidade de vida da
população do Concelho.
Com efeito, decorrido que está quase metade do mandato deste executivo
camarário socialista, nada, absolutamente nada foi efectuado com vista à
melhoria do tratamento e desinfecção das águas residuais do concelho.
Factualmente, apesar da sua anunciada proximidade com a população,
nenhuma informação relativa ao funcionamento das ETAR (Estações de
Tratamento das Águas Residuais) existentes, comprovadamente deficitárias,
tem sido dada. Pelo contrário, a ausência de informação do Presidente da
Câmara vem co-habitando com o aumento diário da poluição ambiental
no concelho, em vertentes diversas, particularmente ilustrada na
Lagoa/esgoto da Lavandeira (que inclusivé já adquiriu designação vernácula),
cuja existência, em tempos idos, foi tão perturbadora para os elementos do PS
Mangualde, agora responsáveis governativos!
O CDS/PP relembra que o programa eleitoral de 2009 do Dr João Azevedo,

ID: 3619170

no respeitante ao Ambiente, dizia que: 1- Concluiria a rede de saneamento
básico e dotá-la-ia do respectivo terminal; 2- Construiria duas (2) ETARs para
a cidade de Mangualde, selando a existente; 3- Construiria ETARs do tipo
compactas nas aldeias!!!!
Pese embora esteja a ser posta em causa, diariamente, a Saúde Pública
da população do Concelho e em particular a da cidade de Mangualde
(pena é não haver nenhum estudo epidemiológico), as prioridades do executivo
camarário socialista têm-se revelado serem outras (veja-se “a praia” que nem
sequer constava do seu programa eleitoral!), mas não a saúde dos
Mangualdenses – às ETARs adicione-se o não-empenhamento no
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perspectivada para funcionar no ex-quartel dos Bombeiros Voluntários!
A Concelhia de Mangualde relembra que para o CDS/PP, conforme tem sido
público e visível a nível nacional, através da prática do seu Presidente, Dr.
Paulo Portas e do Grupo Parlamentar, o importante, a prioridade é o bemestar e a qualidade de vida, nomeadamente, a saúde das pessoas! Uma
vez eleitos, os elementos do CDS/PP representam apenas e só os
eleitores e nunca interesses de face oculta.

Mangualde, 2 de Maio de 2011
Pl’a Comissão Política Concelhia de Mangualde
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Elvira Maria Monteiro Gaspar
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EMPRESARIAIS – INVESTIR NO FUTURO»
Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial, no âmbito do
projecto Ousar, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e a
Associação Empresarial de Mangualde, irá decorrer na próxima sextafeira, dia 6 de Maio, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde,
pelas 14h30, o seminário «Fontes de Financiamento para Projectos
Empresariais – Investir no futuro». Este encontro tem como objectivo
promover o acesso ao financiamento de empreendedores e empresas que
queiram investir na criação ou consolidação de novos negócios.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da
Associação Empresarial de Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da
AIMinho, Nuno Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do
Centro e Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da
CGD - Viseu Norte.

Pelas 15h00 será abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento
empresarial e à criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD –
Caixa Geral de Depósitos, e pelas 15h30 será a ver de ser abordado «O
Capital de Risco como solução para aumentar a competitividade» por João
Pereira, da InovCapital – Sociedade de Capital de Risco. Após a exposição do
tema «Os Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais» pelas 16h00 por José Basílio Simões, da CBA - Centro Business
Angels, terá lugar o debate pelas 16h30.
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Às 17h00 será apresentada a iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a
Jovens com potencial, que visa apoiar o emprego e a criação de novas
empresas, sendo que o encerramento do encontro está previsto para as 17h20.

Programa:
14h45 Abertura da Sessão
x

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

x

Hermínio Rodrigues, Presidente da Associação Empresarial de
Mangualde
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x

Nuno Nascimento, Director Geral do CEC – Conselho Empresarial do
Centro

x

Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da
CGD - Viseu Norte

15h00 «A Banca no apoio ao investimento empresarial e à criação de
novos negócios»
x

CGD – Caixa Geral de Depósitos, Francisco Pereira

15h30 «O Capital de Risco como solução para aumentar a
competitividade»
x

InovCapital – Sociedade de Capital de Risco, Dr. João Pereira

16h00 «Os Business Angels como forma de financiamento para novos
projectos empresariais»
x

CBA - Centro Business Angels, Eng. José Basílio Simões

16h30 Debate
17h00 Apresentação da Iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a
Jovens com potencial
(Iniciativa de apoio ao emprego e à criação de novas empresas)
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17h20 Encerramento
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«Mangualde dos pequenitos» alunos do 1º ciclo visitam casa de
Azurara

Com o objectivo de promover a história e a cultura de Mangualde, no mês de Maio
vão realizar-se duas visitas à Casa de Azurara. A primeira visita realiza-se no
próximo dia 4 de Maio, quarta-feira, pelas 14h30, e contará com a presença de
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A segunda visita
tem data marcada para o dia 18 de Maio, pelas 14h30. A iniciativa insere-se no
âmbito do «Mangualde dos Pequenitos» e é promovida pelo Gabinete de
Educação e pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
São cerca de 236 (130 na 1ª visita e 106 na 2ª visita) os alunos que vão visitar
este imóvel, classificado de Interesse Municipal desde 2010. A Casa de Azurara,
também conhecida como Casa dos Condes de Mangualde, foi construída no
século XVIII, apresenta uma planta rectangular e concentra o seu esforço
arquitectónico e decorativo na fachada principal. Aqui é possível apreciar um
escadório exterior que dá acesso à porta principal rematada pelo frontão que, num
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esforço ascensional, rompe a linha do telhado para albergar um brasão com as
armas dos Amarais e Saraivas e janelas que apresentam aventais encimados por
vergas curvas. Esta casa foi residência de Francisco de Almeida Cardoso e
Albuquerque, 1º Visconde de Mangualde (decreto de 1889) e 1º Conde de
Mangualde (decreto de 1905). O conde, nascido a 1842 e falecido a 26 de Junho
de 1921, foi Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Governador Civil de
Viseu.
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É de relembrar que o projecto «Mangualde dos Pequenitos» teve início no
passado mês de Janeiro e tem como destinatários os cerca de 864 alunos do 1º
CEB (45 desses alunos são do 5º ano – 2º CEB) do concelho. Anta da Cunha
Baixa, Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, Citânia da Raposeira e Castro do
Bom Sucesso foram os emblemáticos monumentos do concelho já visitados. No
mês de Janeiro, com a colaboração do Arqueólogo António Tavares, realizaram-se
duas visitas a Anta da Cunha Baixa que envolveram cerca de 128 alunos das
E.B.1 de Gandufe, Fagilde, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe do Mato e Moimenta
de Maceira Dão. As visitas ao Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão
realizaram-se no mês de Fevereiro e tiveram como destinatários cerca de 146
alunos das E.B.1 da Mesquitela, Cunha Baixa, Santiago de Cassurrães e
Abrunhosa-a-Velha. No mês de Março, foi a vez dos 186 alunos das E.B.1 Nº 2 de
Mangualde (Ex-Colégio) e de Chãs de Tavares conhecerem a Citânia da
Raposeira. O Castro do Bom Sucesso foi visitado no mês de Abril por cerca de
169 alunos das E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e Nº 1 de Mangualde
(Carvalhas).
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Numa organização da AIMinho – Associação Empresarial,
no âmbito do projecto Ousar, em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e a Associação Empresarial de Mangualde, irá decorrer na próxima
sexta-feira, dia 6 de Maio, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde,
pelas 14h30, o seminário «Fontes de Financiamento para Projectos
Empresariais – Investir no futuro». Este encontro tem como objectivo promover
o acesso ao financiamento de empreendedores e empresas que queiram
investir na criação ou consolidação de novos negócios.
Na sessão de abertura estarão presentes João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Hermínio Rodrigues, Presidente da
Associação Empresarial de Mangualde, Nuno Martins, Director-geral da
AIMinho, Nuno Nascimento, Director-geral do CEC – Conselho Empresarial do
Centro e Francisco Pereira, Director Comercial de Particulares e Negócios da
CGD – Viseu Norte.
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Pelas 15h00 será abordada a temática «A Banca no apoio ao investimento
empresarial e à criação de novos negócios» por Francisco Pereira, da CGD –
Caixa Geral de Depósitos, e pelas 15h30 será a ver de ser abordado «O
Capital de Risco como solução para aumentar a competitividade» por João
Pereira, da InovCapital – Sociedade de Capital de Risco. Após a exposição do
tema «Os Business Angels como forma de financiamento para novos projectos
empresariais» pelas 16h00 por José Basílio Simões, da CBA – Centro
Business Angels, terá lugar o debate pelas 16h30. Às 17h00 será apresentada
a iniciativa “So You Think You Can Pitch” dirigida a Jovens com potencial, que
visa apoiar o emprego e a criação de novas empresas, sendo que o
encerramento do encontro está previsto para as 17h20.
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Encontra-se patente, até dia 13 de Maio, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, a exposição de pintura “Pintura a duas mãos:
Escritoras Portuguesas”, de Maria Leonor Cabral e Jorge Vicente Silva Correia.
A exposição, que pretende ser uma homenagem às escritoras portuguesas, é
constituída por nove telas pintadas a duas mãos.
As escritoras portuguesas homenageadas nesta exposição são: Agustina
Bessa Luís, Ana de Castro Osório, Florbela Espanca, Isabel Alçada, Lídia
Jorge, Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Sofia de Melo Breyner. As obras,
tela de óleo e acrílico, têm a dimensão de 100×80cm.
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Nascida em 1940, na Guarda, Maria Leonor Cabral Correia licenciou-se em
Filologia Germânica e manifestou desde sempre interesse pelas artes
plásticas. Após a aposentação, tem-se dedicado à actividade artística que foi
aperfeiçoando com diversos cursos de pintura, dos quais destacamos o Curso
de Pintura da Escola Profissional das Artes de Coimbra, ARCA – EAC, em
1997, o Curso de Pintura do Grupo Regional de Pampilhosa do Botão, em 1998
e o Curso de Pintura da Escola Vasco da Gama em Coimbra, em 2001.
Instituto da Juventude, Salão da Junta de Turismo do Luso-Bussaco, Salão do
Inatel da Cúria, Pampilhosa, Mealhada, Contrexville (França), Hotel Turismo da
Guarda, Pinhel, Oliveira do Bairro, Caldas de Felgueiras, Biblioteca Gulbenkian
da Mealhada, Soure (Biblioteca Municipal) , Canedo (Centro Comunitário),
Monte Real – Casa da Cultura, Penacova, Casa do Canto – Ancas , exposições
no Hotel Tivoli – Coimbra e no Hotel D. Luís são algumas das exposições
realizadas entre 1997 e 2001 e que completam o Currículo da pintora.
Jorge Vicente Silva Correia nasceu em 1937, em Coimbra, e licenciou-se em
História na Universidade da sua cidade natal. Com uma postura sempre
autodidacta, em virtude de não lhe ter sido possível ingressar na Escola de
Belas Artes no Porto, ao longo da sua vida desenhou para família e amigos.
Leccionou no Colégios S. José e Stª. Maria, em Mangualde, e nos Cursos
técnico-profissionais na ARCA/EAC, em Coimbra. Após se ter aposentado,
como professor do ensino público, resolveu frequentar alguns cursos de pintura
e retomou a actividade predilecta, sendo convidado como monitor dos Cursos
Livres de Pintura, em Pampilhosa entre 1999/2001. Não tendo, até à presente
data, exposto ao público, algumas obras do autor foram realizadas a pedido de
diversos coleccionadores e figuras públicas e podem ser admiradas na Escola
Dr.ª Felismina Alcântara (Retrato Óleo sobre Tela realizado aquando da
homenagem do centenário do nascimento da fundadora dos Colégios de S.
José e Stª Maria), no Auditório de Ortopedia VI, dos Hospitais da Universidade
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remodelação, mandada executar pelo Director dos Serviços de Ortopedia dos
Hospitais da Universidade de Coimbra, Ex. mo Professor Doutor Norberto
Canha em 1997), no Hotel D. Luís, em Coimbra (Colectiva), na Galeria de ArteSacra, em S. Miguel, Fátima e na 1ª Bienal Internacional de Pintura (Rotários –
Coimbra).
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A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
Segunda-feira – 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
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II Fórum movimento associativo: “o futuro e as perspectivas de
desenvolvimento” – Mangualde
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Com o objectivo de contextualizar o papel do associativismo no desenvolvimento
local e regional, a autarquia mangualdense organiza o II Fórum Movimento
Associativo que tem lugar no próximo dia 7 de Maio, sábado, pelas 10h00, no
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Sob a temática “O futuro e
as perspectivas de desenvolvimento” este fórum pretende ser um momento de
reflexão e troca de experiências.
O evento terá como moderadores João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, e Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Autarquia Mangualdense.
Irão intervir como oradores Victor Mendes, autor de vários livros sobre o
associativismo, Barbosa da Costa, Presidente da Confederação Portuguesa das
Colectividades, Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito
do Porto, Natália Mendes e Cristina Cunha, Instituto Português da Juventude, e
Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software.
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Destinado ao associativo em particular, este fórum encontra-se aberto ao público
em geral que pretenda ver esclarecidas diversas temáticas em torno do
associativismo. A legislação, o papel do dirigente associativo, os diversos modelos
de gestão, os jovens e o associativismo e o Portal + Futuro são algumas das
temáticas a ser desenvolvidas durante o evento. No final será aberto um espaço
para debate.
O evento é de participação gratuita, embora sujeito a inscrição obrigatória e
limitado a três elementos por associação. As inscrições podem ser realizadas até
5 de Maio no site da Câmara Municipal www.cmmangualde.pt, por email para
comunicacao@cmmangualde.pt, por correio para Câmara Municipal de
Mangualde – Gabinete de Comunicação, Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde,
ou através dos contactos 925 785 597 e 910 944 474.
PROGRAMA:
9h30 | Recepção dos convidados e entrega de documentação
10h00 | Abertura dos trabalhos
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
10h15 | I Painel: «Legislação e últimos desenvolvimentos»
Moderador: Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
Orador: Victor Mendes, autor de vários livros sobre associativismo, dos quais:
«Legislação sobre associações», «Como constituir uma Associação – Guia Prático
das Associações», entre outros
10h45 | Coffee Break
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11h15 | II Painel: «O papel do dirigente associativo»Moderador: Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo
Orador: Barbosa da Costa – Presidente da Confederação Portuguesa das
Colectividades
11h45 | III Painel: «O Associativismo do século XXI»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectividades do Distrito do Porto
12h30| Almoço
14h30 | IV Painel: «Jovens e o Associativismo»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Oradores: Natália Mendes e Cristina Cunha, IPJ

II Fórum movimento associativo: “o futuro e as perspectivas de desenvolvimento” – Mangualde

02-05-2011

INTERNET

2 de 3

Data:

02-05-2011

Título: II Fórum movimento associativo: “o futuro e as perspectivas de desenvolvimento” – Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

15h30 | V Painel: «Associativismo: Modelos de Gestão»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: a definir
16h15 | Coffee Break
16h45 | VI Painel: «Portal + Futuro: ferramenta electrónica de comunicação entre
Município, Colectividades e Cidadãos»
Moderador: Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício
Orador: Pedro Matos Vital, Project Leader da F3M Software
17h30 | Debate e Conclusões
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18h00 | Encerramento
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