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30-09-2010

Mangualde Pastor cai em poço

Correio da Manhã

52
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28-09-2010

Mangualde » Igualdade até nos conselheiros

Diário Regional de Viseu

8

3

28-09-2010

Minibasquete em Mangualde

www.viseumais.com

4

27-09-2010

Câmara de Mangualde com Igualdade de Género

www.viseumais.com

5

23-09-2010

EM MANGUALDE » Lar António Pinto Lobinho vai arrancar - Obras
custam 2.5 milhões

Jornal da Beira

10
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23-09-2010

Nova escola do ensino básico em Matados (Mangualde)

Jornal da Beira
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Edicão de Coimbra: após anos de espera, foi anunciada a
requalificação ambiental das minas de urânio da Cunha Baixa, em
Mangualde. Um investimento de cerca de 12 milhões de euros. (IN)
Presi[...]

RDP-1 » Portugal em Directo

13:18:49

10

22-09-2010

Mangualde » Câmara Municipal (Auditório)

Público » P2 - Porto

14
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20-09-2010

Sucata sai da entrada de Mangualde

www.mangualdeonline.com
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19-09-2010

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram
«mais condições às crianças»

www.mangualdeonline.com

13

18-09-2010

A fábrica PSA Peugeot de Mangualde emprega a partir de Setembro
mais 300 trabalhadores com o objectivo de fazer face ao volume
crescente de encomendas, nomeadamente dos modelos Berlingo
Firs[...]

RTPN » Radar de Negócios

14

18-09-2010

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram
«mais condições às crianças»

www.mangualdeonline.com
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17-09-2010

MANGUALDE » Contentores ardem

Correio da Manhã

15
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16-09-2010

MANGUALDE » Traficante detido

Correio da Manhã

12

17

16-09-2010

Em Mangualde » Homem morre ao cair de varanda em Cubos

Notícias de Viseu

4

18

16-09-2010

Em Mangualde » Inauguradas obras de requalificação da Escola de
Matados

Notícias de Viseu

14
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15-09-2010

MINISTRO DA AGRICULTURA VISITA TERRITÓRIO ARDIDO DE
MANGUALDE

Renascimento

1;9

20

15-09-2010

Gasoduto Mangualde - Celorico - Guarda » Uma realidade para breve?

Renascimento

1;7

21

15-09-2010

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE

Renascimento

4

22

15-09-2010

MULHER ILEGAL DETIDA EM MANGUALDE

Renascimento

11

23

15-09-2010

MANGUALDE APOSTA NA CULTURA

Renascimento

13

24

12-09-2010

MANGUALDE » Mulheres ilegais

Correio da Manhã

14

25

11-09-2010

Mangualde Queda mata operário

Correio da Manhã

52

26

11-09-2010

MANGUALDE » BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Expresso » Actual

52

27

11-09-2010

Música » Mangualde

Público » P2 - Porto

21;22

28

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma
missa em memória das vítimas.

RTP 1 » Jornal da Tarde

13:24:52

29

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma
missa em memória das vítimas.

RTP 1 » Telejornal

20:14:46
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30

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma
missa em memória das vítimas.

RTP 2 » Jornal 2

22:21:37

31

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma
missa em memória das vítimas.

SIC » Jornal da Noite

20:12:20

32

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985.

SIC » Primeiro Jornal

13:29:01

33

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma
missa em memória das vítimas.

SIC » Primeiro Jornal

13:32:53

34

11-09-2010

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Sobreviventes recordam acidente
ferroviário 25 anos depois.

TVI » Jornal Nacional

20:29:45

35

10-09-2010

mangualde Fogo desaloja casal

Correio da Manhã

52

36

10-09-2010

1." Torneio Senhora do Castelo » Sporting e Benfica dão brilho a
'quadrangularl em Mangualde

Diário Regional de Viseu

11

37

10-09-2010

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Sol » Confidencial

31

38

10-09-2010

Incêndio desaloja casal em Mangualde

www.abola.pt

39

10-09-2010

Mangualde: Fogo desaloja casal

www.correiomanha.pt

40

10-09-2010

Mangualde celebra fim-de-semana da juventude

www.jornaldocentro.pt

41

09-09-2010

Mangualde » CRECHE INAUGURADA EM MATADOS NO FERIADO
MUNICIPAL » MANGUALDE

Diário Regional de Viseu

1;7

42

09-09-2010

Mangualde esteve em festa

Jornal da Beira

10

43

09-09-2010

EM MANGUALDE Fim-de-semana da Juventude

Jornal da Beira

11

44

09-09-2010

Vai acontecer... » 15 E 22 SETEMBRO - MANGUALDE INVASÕES
FRANCESAS EM DEBATE

Jornal da Beira

11

45

08-09-2010

Actividades começam na sexta-feira » MANGUALDE RECEBE FIM-DE
-SEMANA RADICAL COM JOVENS

Diário Regional de Viseu

1;7

46

08-09-2010

Mangualde – Invasões francesas vão estar em debate a 15 e 22 de
Setembro

www.daotv.pt

47

07-09-2010

Entrevista ao presidente da Câmara de Mangualde » Autarca de
Mangualde faz balanço positivo de ano difícil

Diário Regional de Viseu

1;9;10

48

03-09-2010

Nos dias 15 e 22 » Invasões francesas em debate na Câmara de
Mangualde

Diário Regional de Viseu

8

49

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter
morto a namorada por sofrer de impulsos violentos.

SIC » Edição da Manhã

06:34:26

50

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter
morto a namorada por sofrer de impulsos violentos.

SIC » Edição da Manhã

06:34:26

51

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

07:06:44

52

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

07:34:07

53

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem
assassinada tenta agredir confesso autor do crime.

TVI » Diário da Manhã

07:34:53

54

03-09-2010

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem
assassinada tenta agredir confesso autor do crime.

TVI » Diário da Manhã

07:34:53

55

03-09-2010

Invasões francesas em debate na Câmara de Mangualde

www.diarioviseu.pt

56

03-09-2010

Fim-de-Semana da Juventude em Mangualde

www.viseumais.com

57

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC » Edição da Manhã

06:11:08

58

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC » Edição da Manhã

06:11:08

59

02-09-2010

Revisão Constitucional, (IN) Teixeira Pinto diz que Sócrates devia pedir
desculpa pelo que disse sobre projecto.

SIC » Jornal da Noite

20:10:00
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60

02-09-2010

Julgamento em Viseu. Jovem suspeito de ter morto a namorada em
Novembro de 2009 começou a ser julgado.

SIC » Jornal da Noite

20:48:18

61

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu. Ligação me directo do tribunal.

SIC » Primeiro Jornal

13:14:43

62

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

07:06:44

63

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

07:34:07

64

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

08:06:23

65

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.

SIC Notícias » Edição da Manhã

09:08:31

66

02-09-2010

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa
hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu. Ligação me directo do tribunal.

SIC Notícias » Edição da Manhã

09:45:23

67

02-09-2010

"Impulso incontrolável" Namorado confessou ter morto Joana com uma
marreta de ferro.

TVI » Jornal da Uma

13:10:36

68

02-09-2010

Mangualde: População revoltada à porta do tribunal

www.correiomanha.pt

69

02-09-2010

Ministro da Agricultura esteve em Mangualde

www.inovarmangualde.com

70

01-09-2010

Criação de 3º Turno na PSA de Mangualde

Auto Compra & Venda

35

71

01-09-2010

Mangualde » SANTAMARIA E OS MESA NAS FESTAS DA CIDADE »
MANGUALDE

Diário Regional de Viseu

1;7

72

01-09-2010

CITROEN MANGUALDE EMPREGA 1.200

Jornal das Oficinas

14
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Notícia de Rádio

Edicão de Coimbra: após anos de espera, foi anunciada a requalificação ambiental das minas de urânio da Cunha Baixa, em Mangualde.
Um investimento de cerca de 12 milhões de euros. (IN) Presidente da Câmara, João Gonçalves.
Data: 23-09-2010
Fonte: RDP-1 » Portugal em Directo
Hora: 13:18:49

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

23-09-2010
RDP-1
Portugal em Directo
Edicão de Coimbra: após anos de espera, foi anunciada a requalificação ambiental das minas de
urânio da Cunha Baixa, em Mangualde. Um investimento de cerca de 12 milhões de euros. (IN)
Presidente da Câmara, João Gonçalves.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:02:01
13:18:49

Hora de fim da notícia

13:20:50

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

Informação
00:40:00
13:15:00
13:55:00

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

3326945

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de Rádio

Clipping Consultores

Notícia de TV

A fábrica PSA Peugeot de Mangualde emprega a partir de Setembro mais 300 trabalhadores com o objectivo de fazer face ao volume
crescente de encomendas, nomeadamente dos modelos Berlingo First e Peugeot Partner.
Data: 18-09-2010
Fonte: RTPN » Radar de Negócios
Hora: 11:05:32

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

18-09-2010
RTPN
Radar de Negócios
A fábrica PSA Peugeot de Mangualde emprega a partir de Setembro mais 300 trabalhadores com
o objectivo de fazer face ao volume crescente de encomendas, nomeadamente dos modelos
Berlingo First e Peugeot Partner.

Tipo de notícia
Duração da notícia
Hora de início da notícia

Notícia
00:00:28
11:05:32

Hora de fim da notícia

11:06:00

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

Informação
00:26:00
11:03:00
11:29:00
Daniel Deusdado

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

3319739

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma missa
em memória das vítimas.
Data: 11-09-2010
Fonte: RTP 1 » Jornal da Tarde
Hora: 13:24:52

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
RTP 1
Jornal da Tarde
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Esta manhã celebrou-se uma missa em memória das vítimas.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:41

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:24:52
13:27:33

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
01:11:00
13:00:00
14:11:00
João Fernando Ramos

Observações
N.º Série

3309343

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma missa
em memória das vítimas.
Data: 11-09-2010
Fonte: RTP 1 » Telejornal
Hora: 20:14:46

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
RTP 1
Telejornal
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Esta manhã celebrou-se uma missa em memória das vítimas.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:19

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:14:46
20:17:05

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
01:00:00
20:00:00
21:00:00
João Adelino Faria

Observações
N.º Série

3309645

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma missa
em memória das vítimas.
Data: 11-09-2010
Fonte: RTP 2 » Jornal 2
Hora: 22:21:37

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
RTP 2
Jornal 2
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Esta manhã celebrou-se uma missa em memória das vítimas.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:27

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

22:21:37
22:24:04

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
00:38:00
22:00:00
22:38:00
Patrícia Gallo

Observações
N.º Série

3309722

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma missa
em memória das vítimas.
Data: 11-09-2010
Fonte: SIC » Jornal da Noite
Hora: 20:12:20

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
SIC
Jornal da Noite
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Esta manhã celebrou-se uma missa em memória das vítimas.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:05:29

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:12:20
20:17:49

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
01:10:07
20:00:01
21:10:08
Maria João Ruela.

Observações
N.º Série

3309313

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985.
Data: 11-09-2010
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 13:29:01

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
SIC
Primeiro Jornal
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:03:52

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:29:01
13:32:53

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

Informação
01:07:00
13:00:00
14:07:00

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

3309290

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Esta manhã celebrou-se uma missa
em memória das vítimas.
Data: 11-09-2010
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 13:32:53

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
SIC
Primeiro Jornal
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Esta manhã celebrou-se uma missa em memória das vítimas.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:54

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:32:53
13:34:47

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

Informação
01:07:00
13:00:00
14:07:00

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

3309291

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de 1985. Sobreviventes recordam acidente
ferroviário 25 anos depois.
Data: 11-09-2010
Fonte: TVI » Jornal Nacional
Hora: 20:29:45

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

11-09-2010
TVI
Jornal Nacional
O pior desastre ferroviário em Portugal , acidente de Alcafache, ocorreu a 11 de Setembro de
1985. Sobreviventes recordam acidente ferroviário 25 anos depois.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:05

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:29:45
20:31:50

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
00:58:00
20:00:00
20:58:00
Lurdes Baeta

Observações
N.º Série

3315680

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter morto a namorada por sofrer de impulsos violentos.
Data: 03-09-2010
Fonte: SIC » Edição da Manhã
Hora: 06:34:26

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
SIC
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter morto a namorada por
sofrer de impulsos violentos.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:05

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:34:26
06:36:31

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Ana Patricia Carvalho

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

3301609

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter morto a namorada por sofrer de impulsos violentos.
Data: 03-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 06:34:26

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Arguido justificou ter morto a namorada por
sofrer de impulsos violentos.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:05

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:34:26
06:36:31

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Ana Patricia Carvalho

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

3301615

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 03-09-2010
Fonte: SIC » Edição da Manhã
Hora: 07:06:44

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
SIC
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:20

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:06:44
07:07:04

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301355

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 03-09-2010
Fonte: SIC » Edição da Manhã
Hora: 07:34:07

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
SIC
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:20

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:34:07
07:34:27

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301359

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem assassinada tenta agredir confesso autor do crime.
Data: 03-09-2010
Fonte: TVI » Diário da Manhã
Hora: 07:34:53

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
TVI
Diário da Manhã
Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem assassinada tenta agredir
confesso autor do crime.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:58

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:34:53
07:36:51

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

Informação
02:34:00
07:27:00
10:01:00
Rita Rodrigues

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

3301593

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem assassinada tenta agredir confesso autor do crime.
Data: 03-09-2010
Fonte: TVI24 » Diário da Manhã
Hora: 07:34:53

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

03-09-2010
TVI24
Diário da Manhã
Homicídio em Mangualde. Julgamento em Viseu. Mãe de jovem assassinada tenta agredir
confesso autor do crime.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:58

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:34:53
07:36:51

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

Informação
01:47:00
07:27:00
09:14:00
Rita Rodrigues

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

3301601

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC » Edição da Manhã
Hora: 06:11:08

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:21

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:11:08
06:11:29

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Carla Carvalho

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

3300522

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 06:11:08

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:21

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

06:11:08
06:11:29

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

Informação
01:00:00
06:00:00
07:00:00
Carla Carvalho

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

3300533

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Revisão Constitucional, (IN) Teixeira Pinto diz que Sócrates devia pedir desculpa pelo que disse sobre projecto.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC » Jornal da Noite
Hora: 20:10:00

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC
Jornal da Noite
Revisão Constitucional, (IN) Teixeira Pinto diz que Sócrates devia pedir desculpa pelo que disse
sobre projecto.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:59

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:10:00
20:12:59

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

Informação
01:19:00
20:00:00
21:19:00
Clara de Sousa

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

3303372

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Julgamento em Viseu. Jovem suspeito de ter morto a namorada em Novembro de 2009 começou a ser julgado.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC » Jornal da Noite
Hora: 20:48:18

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC
Jornal da Noite
Julgamento em Viseu. Jovem suspeito de ter morto a namorada em Novembro de 2009 começou a
ser julgado.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:02:03

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

20:48:18
20:50:21

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

Informação
01:19:00
20:00:00
21:19:00
Clara de Sousa

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

3303416

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu. Ligação me directo do
tribunal.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC » Primeiro Jornal
Hora: 13:14:43

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC
Primeiro Jornal
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu. Ligação me directo do tribunal.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:04:21

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:14:43
13:19:04

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
01:19:00
13:00:00
14:19:00
Paulo Nogueira

Observações
N.º Série

3301507

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 07:06:44

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:20

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:06:44
07:07:04

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301265

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 07:34:07

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:20

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

07:34:07
07:34:27

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301274

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 08:06:23

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:18

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

08:06:23
08:06:41

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301307

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 09:08:31

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:00:21

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

09:08:31
09:08:52

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

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

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

3301340

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu. Ligação me directo do
tribunal.
Data: 02-09-2010
Fonte: SIC Notícias » Edição da Manhã
Hora: 09:45:23

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese

02-09-2010
SIC Notícias
Edição da Manhã
Homicídio em Mangualde. Suspeito da morte da namorada começa hoje a ser julgado no Tribunal
de Viseu. Ligação me directo do tribunal.

Tipo de notícia
Duração da notícia

Notícia
00:01:41

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

09:45:23
09:47:04

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)

Informação
03:00:00
07:00:00
10:00:00
Andreia Vale

Observações
N.º Série

3301348

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Notícia de TV

"Impulso incontrolável" Namorado confessou ter morto Joana com uma marreta de ferro.
Data: 02-09-2010
Fonte: TVI » Jornal da Uma
Hora: 13:10:36

Data da notícia
Fonte
Programa
Síntese
Tipo de notícia

02-09-2010
TVI
Jornal da Uma
"Impulso incontrolável" Namorado confessou ter morto Joana com uma marreta de ferro.
Notícia

Duração da notícia

00:01:51

Hora de início da notícia
Hora de fim da notícia

13:10:36
13:12:27

Tipo de programa
Duração do programa
Hora de início do programa
Hora de fim do programa
Apresentador
Entrevistado(s)
Entrevistador(es)
Observações
N.º Série

Informação
01:10:00
13:00:00
14:10:00
Ana Guedes Rodrigues

3303242

Comentário

04-10-2010 | Ficha de Notícia de TV

Clipping Consultores

Data:

28-09-2010

Título: Minibasquete em Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Minibasquete em Mangualde
19 Janeiro, 2010 | Autor: ViseuMais

O X Memorial Mário Lemos de Minibasquete vai decorrer em Mangualde nos dias 16 e 17
de Janeiro. Os amantes da modalidade vão poder usufruir de dois dias de actividades que
arrancam no dia 16, sábado, pelas 14h30 com a cerimónia de abertura no Largo Dr.
Couto.
Este encontro é organizado pela Câmara Municipal de Mangualde, pela FPB – Federação
Portuguesa de Basquetebol e pelo MiniBasket – Comité Nacional de Minibasket. A
entrada é livre.
Programa
16 de Janeiro
09h15: Minibasquete – Piscina Pavilhão Municipal
14h30: Cerimónia de Abertura – Largo Dr. Couto
15h00: Jogo do Queijinho – Interacção na Cidade
16h00: Minibasquete – Pavilhão Municipal

ID: 3328313

21h00: Pequena Gala – Auditório da Biblioteca Municipal
17 de Janeiro
09h15: Torneio Minibasquete – Pavilhão Municipal
12h00: Cerimónia de Encerramento – Pavilhão Municipal

Minibasquete em Mangualde

28-09-2010

INTERNET
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Data:

20-09-2010

Título: Sucata sai da entrada de Mangualde
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Sucata sai da entrada de Mangualde
Actualizado em Segunda, 20 Setembro 2010 15:10

Há quase 25 anos depositada na entrada da cidade, a sucata localizada junto à rotunda
dos Combatentes do Ultramar em Mangualde foi definitivamente eliminada pela autarquia
local. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou que aquela
sendo entrada principal da Cidade, «não dignificava nada a cidade e o concelho» e que o
espaço vai agora dar lugar a um «excelente restaurante». «Desde o primeiro dia em que
entrámos na câmara iniciámos negociações com as pessoas que estavam naquele
terreno e conseguimos fazer com que essa entidade aceitasse a proposta de sair do
terreno até poque o terreno pertencia à Câmara Municipal de Mangualde. Já
concretizámos a venda desse terreno para uma entidade que vai fazer ali um excelente
restaurante», referiu o edil mangualdense. O restaurante a localizar no terreno onde ainda
há pouco se encontrava uma sucata poderá, de acordo com o presidente da autarquia
mangualdense «dignificar o aspecto gastronómico» do concelho. «Em Mangualde já há
excelentes restaurantes (...) este é mais um a ajudar a esse aspecto gastronómico que
nós temos e espero que Mangualde fique mais rico», sustentou João Azevedo recordando
a «questão de impacto visual e ambiental da entrada de Mangualde» que se transforma
num espaço «mais aprazível e de lazer».

ID: 3318931

«Dá muita dignidade à entrada de Mangualde», concluiu.

Sucata sai da entrada de Mangualde

20-09-2010

INTERNET
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Data:

19-09-2010

Título: Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas
escolas trouxeram «mais condições às crianças»
Carla de Sousa

No âmbito do arranque do novo ano escolar 2010/2011 o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Comissão Administrativa Provisória
definido para Mangualde, Agnelo Figueiredo, e demais comitiva fizeram uma visita a cinco
escolas do concelho afim de verificarem «in loco» as intervenções realizadas nos espaços
educativos.
As escolas visitadas foram o Jardim de Infância Conde D. Henrique, a EB1 Mangualde

Nº1 (Carvalhas), o Jardim de Infância de Fagilde, o Jardim de Infância de Oliveira e o
Jardim de Infância de Contenças.
ID: 3317783

O novo ano lectivo começou dentro dos previstos e João Azevedo lembrou que «foram
feitas várias intervenções» em termos infra-estruturais de modo a dar «mais condições às
crianças».
«Temos que continuar a fazer a manutenção e fazer com que as crianças de Mangualde
tenham as melhores condições», referiu o edil mangualdense no final da visita.
No que diz respeito às obras efectuadas, João Azevedo esclareceu que foram feitos
«reparos em material» mas também resolvidas «questões mais difíceis como as
infiltrações, a degradação que algumas escolas tinham, todo o aspecto interior das

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»
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Data:

19-09-2010

Título: Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

próprias salas» tendo sido também feita a climatização nalgumas salas. A reparação dos
espaços exteriores nomeadamente as vedações foi outras das preocupações da
autarquia antes do lançamento do novo ano escolar.
«Estamos a ficar com um tecido na área do pré-escolar muito importante. Começamos a
ter condições das melhores que há relativamente ao pré-escolar o que é importantíssimo
para as crianças», diz em suma o edil mangualdense.
Os melhoramentos feitos foram a nível de todo o concelho com «intervenções
importantes» que representam «um investimento significativo».
«Aquilo que eu prometi aos mangualdenses na área da educação está a ser um desígnio
cumprido e que tem que ser trabalhado cada vez com mais força, cada vez com mais
competência para que as crianças possam ficar bem instaladas», conclui João Azevedo.

Baixa natalidade é preocupação
A baixa natalidade é uma preocupação de vários pontos do país e Mangualde não é
excepção havendo escolas com baixo número de crianças. No entanto, o edil
mangualdense acredita que se forem postas em prática «políticas de investimento na área
do emprego e na área social» é possível «aumentar a média de crianças» no concelho
algo que considera «fundamental».

Uma semana após o início das aulas «ainda há muito pó no ar»
A expressão é do Presidente da Comissão Administrativa Provisória definido para
Mangualde, Agnelo Figueiredo, lembrando que «ainda faltam duas semanitas para o pó
acentar» e então poderem fazer um balanço do início das aulas.
Agnelo Figueiredo admite no entanto que «de uma maneira geral» o arranque do novo
ID: 3317783

ano lectivo «superou» as suas expectativas dada a nova realidade instaurada com o
agrupamento de escolas de Mangualde. «Estava à espera que houvesse um clima de
maior agitação», esclareceu referindo os maiores problemas se cruzam «com aspectos
organizacionais» como o horário das actividades extra-curriculares e a falta de
professores.
No que diz respeito às condições físicas, Agnelo Figueiredo considera que há «um bom
parque escolar em Mangualde» que está ainda «a ser melhorado» com a construção de
um novo pavilhão na Escola Ana de Castro Osório.

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»
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Data:

18-09-2010

Título: Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»
Pub:

Tipo: Internet

Secção: Nacional

Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram «mais condições às crianças»

Mangualde – Novo ano lectivo – Intervenções nas escolas trouxeram
«mais condições às crianças»

Actualizado em Sábado, 18 Setembro 2010 13:08

Carla de Sousa

No âmbito do arranque do novo
ano escolar 2010/2011 o
Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da
Comissão Administrativa
Provisória definido para
Mangualde, Agnelo Figueiredo,
e demais comitiva fizeram uma
visita a cinco escolas do
concelho afim de verificarem
«in loco» as intervenções
realizadas nos espaços educativos.
As escolas visitadas foram o Jardim de Infância Conde D. Henrique, a EB1 Mangualde
Nº1 (Carvalhas), o Jardim de Infância de Fagilde, o Jardim de Infância de Oliveira e o
ID: 3318984

Jardim de Infância de Contenças.
O novo ano lectivo começou dentro dos previstos e João Azevedo lembrou que «foram
feitas várias intervenções» em termos infra-estruturais de modo a dar «mais condições às
crianças».
«Temos que continuar a fazer a manutenção e fazer com que as crianças de Mangualde
tenham as melhores condições», referiu o edil mangualdense no final da visita.
No que diz respeito às obras efectuadas, João Azevedo esclareceu que foram feitos
«reparos em material» mas também resolvidas «questões mais difíceis como as
infiltrações, a degradação que algumas escolas tinham, todo o aspecto interior das
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próprias salas» tendo sido também feita a climatização nalgumas salas. A reparação dos
espaços exteriores nomeadamente as vedações foi outras das preocupações da
autarquia antes do lançamento do novo ano escolar.
«Estamos a ficar com um tecido na área do pré-escolar muito importante. Começamos a
ter condições das melhores que há relativamente ao pré-escolar o que é importantíssimo
para as crianças», diz em suma o edil mangualdense.
Os melhoramentos feitos foram a nível de todo o concelho com «intervenções
importantes» que representam «um investimento significativo».
«Aquilo que eu prometi aos mangualdenses na área da educação está a ser um desígnio
cumprido e que tem que ser trabalhado cada vez com mais força, cada vez com mais
competência para que as crianças possam ficar bem instaladas», conclui João Azevedo.
Baixa natalidade é preocupação
A baixa natalidade é uma preocupação de vários pontos do país e Mangualde não é
excepção havendo escolas com baixo número de crianças. No entanto, o edil
mangualdense acredita que se forem postas em prática «políticas de investimento na área
do emprego e na área social» é possível «aumentar a média de crianças» no concelho
algo que considera «fundamental».

Uma semana após o início das aulas «ainda há muito pó no ar»
A expressão é do Presidente da Comissão Administrativa Provisória definido para
Mangualde, Agnelo Figueiredo, lembrando que «ainda faltam duas semanitas para o pó
acentar» e então poderem fazer um balanço do início das aulas.
Agnelo Figueiredo admite no entanto que «de uma maneira geral» o arranque do novo
ID: 3318984

ano lectivo «superou» as suas expectativas dada a nova realidade instaurada com o
agrupamento de escolas de Mangualde. «Estava à espera que houvesse um clima de
maior agitação», esclareceu referindo os maiores problemas se cruzam «com aspectos
organizacionais» como o horário das actividades extra-curriculares e a falta de
professores.
No que diz respeito às condições físicas, Agnelo Figueiredo considera que há «um bom
parque escolar em Mangualde» que está ainda «a ser melhorado» com a construção de
um novo pavilhão na Escola Ana de Castro Osório.
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Incêndio desaloja casal em Mangualde
Por Redacção
Uma casa de Mangualde foi destruída, esta quinta-feira à tarde, por um incêndio. O
incidente deixou um casal sem habitação. Foram realojados em casa de familiares.
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O Correio da Manhã conta, citando o Comando Distrital de Operações de Socorro de
Viseu, que as chamas começaram num anexo e propagaram-se ao resto do edifício, na
avenida Sr.ª do Castelo. O fogo acabou mesmo por fazer explodir uma garrafa de gás.
07:17 - 10-09-2010
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Mangualde: Fogo desaloja casal
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Um incêndio destruiu ontem ao final da tarde uma casa e deixou desalojado um casal, na
avenida Sr.ª do Castelo, Mangualde, informou o Comando Distrital de Operações de
Socorro de Viseu. As chamas começaram num anexo e propagaram-se ao resto do
edifício, fazendo explodir uma garrafa de gás. O casal foi alojado em casa de familiares.
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Mangualde celebra fim-de-semana da juventude

Iniciativa realiza-se no Largo da Biblioteca Municipal, em Mangualde
O dia de hoje e de amanhã marcam a comemoração do “Fim-de-semana da Juventude”
em Mangualde.
São dois dias dedicados aos jovens do concelho, que podem participar nas diversas
actividades que compõem o programa da iniciativa.
Organizado pela autarquia, em parceria com a freguesia de Mangualde, o “Fim-desemana da Juventude” conta com a presença de uma torre multiactividades, com
espectáculos de animação e fogo, workshops de malabarismo e balões e, ainda,
demonstrações de skate e graffitis.
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A música fica a cargo do Instituto de Artes Musicais, que actua hoje às 21h00, da Banda
Miss Fabs, às 22h00 e do Dj Marques, que actua às 00h00.
Amanhã, às 16h00, os visitantes podem assitir a uma demonstração de Dirt Jumping, uma
vertente de BTT que consiste em saltar rampas fazendo manobras no ar e aterrando de
forma perfeita. A partir das 21h00 a banda de hip-hop SBT 2 anima o certame, que
termina com a actuação dos Flow 212.
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Mangualde – Invasões francesas vão estar em
debate a 15 e 22 de Setembro
No âmbito da programação «Mangualde na Rota da 3ª Invasão Francesa»
Maria Antónia Figueiredo Lopes e João Paulo Avelãs Nunes, ambos professores da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, são os oradores convidados das
palestras que se realizam nos dias 15 e 22 de Setembro, respectivamente. Os encontros,
inseridos no âmbito do programa «Mangualde na Rota da 3ª Invasão Francesa», terão
lugar no Auditório da Câmara Municipal, pelas 21h30. A entrada é livre.
No âmbito da programação «Mangualde na Rota da 3ª Invasão Francesa» realizam-se,
nos dias 15 e 22 de Setembro, duas palestras que terão como oradores convidados Maria
Antónia Figueiredo Lopes e João Paulo Avelãs Nunes, ambos professores da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra. Os encontros agendados para as 21h30, no
Auditório da Câmara Municipal, terão como pano de fundo a passagem dos 200 anos do
exército francês por Mangualde. A entrada é livre.
Entretanto continua aberta ao público, até ao dia 30 de Setembro, a exposição “Guerras
Peninsulares”. Esta mostra, cuja entrada é também livre, é composta por 11 peças, entre
elas uniformes (Cavalaria, Infantaria e Artilharia), uma espingarda, peças de faiança, uma
gola de serviço e um sabre, oriundas da Colecção do Museu Militar de Lisboa. A
exposição inclui ainda uma parte documental, onde é possível ficar a conhecer a história
que colocou Mangualde na rota da 3ª Invasão Francesa. Poderá ser visitada de segunda
a sexta-feira das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às
ID: 3307196

18h00.
Dia 15 Setembro, quarta-feira:
"Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde e as suas vítimas"
Maria Antónia Figueiredo Lopes é a convidada do dia 15, quarta-feira, e sua dissertação
abordará o tema "Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde e as suas
vítimas".
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Maria Antónia Lopes, doutorada e agregada em História Moderna e Contemporânea pela
Universidade de Coimbra, é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade
(FLUC), investigadora integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura da
Universidade de Coimbra e colaboradora do Centro de Estudos de História Religiosa da
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Lecciona disciplinas de História Moderna e
de História Contemporânea na Licenciatura, no Mestrado e no Doutoramento em História
da FLUC. A sua área de investigação é a história social de Portugal nos séculos XVIII a
XX, nomeadamente os seguintes temas: mulheres, crianças, pobres, políticas sociais,
instituições de assistência e de saúde, vida privada e história de Coimbra. É autora do
único artigo existente na historiografia portuguesa sobre a população civil assassinada
durante a 3ª invasão francesa. Foi publicado em Espanha com o título: “Mujeres y
hombres víctimas de la 3ª invasión francesa en el Centro de Portugal” in Emílio de Diego
(dir.) e José Luis Martínez Sanz (coord.), El comienzo de la Guerra de la Independencia,
Madrid, Editorial Actas, 2009, pp. 750-772.
Dia 22 Setembro, quarta-feira:
“As Invasões Francesas hoje. Transformações e continuidades ao longo de dois séculos
de história contemporânea de Portugal”
Já no dia 22, também quarta-feira, João Paulo Avelãs Nunes fará a sua intervenção sobre
a temática “As Invasões Francesas hoje. Transformações e continuidades ao longo de
dois séculos de história contemporânea de Portugal”. Tendo como palavras-chave as
Invasões Francesas, o Liberalismo, a Modernização, o Absentismo Cívico e os Direitos
Sociais, o docente mostrará que Portugal já era uma “sociedade contemporânea” no
ID: 3307196

período das invasões francesas refutando a ideia de um País fechado e pouco
esclarecido na época do Estado Novo.
João Paulo Avelãs Nunes é licenciado em História (Junho de 1987), Mestre em História
Contemporânea de Portugal (Outubro de 1993) e Doutor em História Contemporânea
(Janeiro de 2006) pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC). É
professor auxiliar de História Contemporânea na FLUC e Investigador do Centro de
Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20 da UC). Do
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seu currículo fazem ainda parte diversas publicações relacionadas com diferentes
temáticas.
«Mangualde na Rota da 3ª Invasão Francesa»
De acordo com os relatos históricos, quando os franceses chegaram a Mangualde
grande parte da população tinha-se refugiado para os lados de Penalva do Castelo, não
sem antes queimarem, no Rossio, todo o milho que a vila possuía, e esvaziaram as
adegas. Também os objectos de valor que não podiam ser transportados foram
escondidos e enterrados. Apesar da vila estar quase deserta, ainda perderam a vida
várias pessoas, que na altura, estavam a trabalhar no campo. A Igreja Matriz foi
assaltada, tendo sido roubada a Palma de S. Julião, e a custódia tinha sido escondida
num lugar seguro não tendo sido levada. A busca por mais objectos continuou, com o
arrombamento da porta da Capela da Família Rebelo, hoje pertença da Câmara
Municipal, e onde acabaram por cortar uma perna a um dos anjos que ladeiam o
Sacrário, facto que ainda hoje se pode verificar. Aquando da sua passagem por
Mangualde, o marechal Massena pernoitou, na noite de 18 para 19 de Setembro, na
casa de Anadia, tendo sido daqui que rumou para o Buçaco, onde acabaria por ser
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derrotado na batalha liderada por Wellington, que dirigia o exército anglo-luso.
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Sexta-feira, 3 de Setembro 2010

Invasões francesas em debate na Câmara de
Mangualde
'Mangualde na Rota da 3.ª Invasão Francesa' é o nome do programa que irá contemplar
duas palestras sobre a passagem do exército francês por Mangualde há 200 anos. Os
oradores convidados são Maria Antónia Figueiredo Lopes e João Paulo Avelãs Nunes,
ambos professores da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Os encontros vão decorrer nos dias 15 e 22 deste mês, no Auditório da Câmara Municipal
de Mangualde, pelas 21h30, e são abertos à comunidade. O primeiro debate é
protagonizado por Maria Antónia Figueiredo Lopes e vai ter como tema central 'O
concelho de Mangualde e as suas vítimas'.
João Paulo Avelãs Nunes dirige a segunda palestra (no dia 22), a qual incidirá sobre a
temática 'As Invasões Francesas hoje. Transformações e continuidades ao longo de dois
séculos de história contemporânea de Portugal'. Tendo como palavras-chave as Invasões
Francesas, o Liberalismo, a Modernização, o Absentismo Cívico e os Direitos Sociais, o
docente mostrará que Portugal já era uma "sociedade contemporânea" no período das
invasões francesas refutando a ideia de um País fechado e pouco esclarecido na época
do Estado Novo.
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De acordo com relatos históricos, quando os franceses chegaram a Mangualde grande
parte da população tinha-se refugiado em Penalva do Castelo, mas antes queimarem, no
Rossio, todo o milho que a vila possuía e esvaziaram as adegas. Os objectos de valor que
não podiam ser transportados foram escondidos e enterrados e, apesar de a vila estar
quase deserta, várias pessoas que, na altura, estavam a trabalhar no campo perderam a
vida.
Exposição 'Guerras Peninsulares'
Está patente até ao dia 30 deste mês, no Salão/Museu do Complexo Paroquial de
Mangualde, a exposição 'Guerras Peninsulares'. A mostra é composta por 11 peças, entre
elas uniformes (Cavalaria, Infantaria e Artilharia), uma espingarda, peças de faiança, uma
gola de serviço e um sabre, oriundas da Colecção do Museu Militar de Lisboa.
A exposição inclui ainda uma parte documental, onde é possível ficar a conhecer a
história que colocou Mangualde na rota da 3.ª Invasão Francesa. Poderá ser visitada de
segunda a sexta-feira das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00.
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Fim-de-Semana da Juventude em Mangualde
1 Setembro, 2010 | Autor: ViseuMais

O fim-de-semana de 10 e 11 de Setembro (sexta e sábado) em Mangualde será inteiramente
dedicado à juventude. O Largo da Biblioteca Municipal será o palco de todas as actividades que
compõem o programa da iniciativa «Fim-de-Semana da Juventude», organizada pela Câmara
Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia de Mangualde, e com o apoio da AMA –
Associação Mangualde Azurara. O Mangualde online e a Rádio Mangualde são Media Partners
deste encontro.
Durante estes dois dias são muitas as actividades ao dispor dos visitantes, nomeadamente a torre
multiactividades, os espectáculos de animação e fogo, os workshops de malabarismo e balões e
as diversas demonstrações de skate e graffitis. O programa inclui ainda espectáculos de música
com incursões por diferentes sonoridades trazidas por IAM – Instituto de Artes Musicais, a Banda
Miss Fabs, o Dj Marques, os SBT 2 e os Flow 212.
Outra das atracções deste fim-de-semana será a demonstração de Dirt Jumping, uma vertente do
BTT que consiste em saltar rampas fazendo manobras no ar e aterrando de forma perfeita.
Objectivo desta modalidade não passa por completar o percurso com o tempo mais rápido, mas
sim realizar as melhores manobras com o melhor estilo.
A entrada para todas estas actividades e espectáculos é gratuita.
Programa
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Sexta-feira, dia 10
21h00 | IAM
22h00 | Banda Miss Fabs
24h00 até 02h00 | Dj Marques
Sábado, dia 11
16h00 | Dirt Jumping (Demonstração)
21h00 | SBT 2 (Hip hop)
23h00 | Flow 212
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Matou namorada à marretada

Mangualde: População revoltada à porta do tribunal
O jovem de 22 anos acusado de matar a namorada, de 20, à pancada e simular um
assalto seguido de sequestro, entrou às 10h00 desta quinta-feira no Tribunal de
Mangualde, onde começa a ser julgado por homicídio.
10h45
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Por: Luís Oliveira

Povo exige justiça
À sua espera à entrada do Palácio da Justiça, correspondendo a um apelo feito pela mãe
nas últimas semanas, estavam cem pessoas envergando camisolas e cartazes e apoio à
vítima, Joana Silva.
Mãe e amigas da vítima deram entrada no tribunal com camisolas negras, com fotografias
da vítima. Na t-shirt envergada hoje pela mãe da vítima lê-se: "Pena máxima para o
assassino da minha filha". À entrada do tribunal está colocada no chão uma faixa negra,
onde se lê "são muitas as Joanas por este país fora... de uma vez por todas queremos ver
o sistema judicial a funcionar e exigimos justiça".
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As discussões e ciúmes mútuos eram frequentes, bem como as acusações de
infidelidade. Mesmo assim, David e Joana viviam uma paixão tórrida. Até que a última
tentativa de reconciliação acabou com o jovem a matar a namorada à marretada,
simulando depois um assalto e sequestro da vítima junto à barragem de Fagilde, em
Mangualde.
O casal de namorados, estudantes, encontrou-se na noite de 17 de Novembro de 2009 no
Fórum de Viseu e seguiu no carro dele para um descampado, entre a A25 e o Palácio do
Gelo. Quando saíram da viatura, tudo se precipitou: em segundos, desencadeou-se uma
violenta discussão e Joana Silva ameaçou terminar o namoro. David Saldanha foi à mala
do carro, pegou numa marreta de partir betão e matou a namorada à marretada.
O estudante atirou a arma do crime para um silvado, arrastou o corpo da vítima para o
interior do carro, colocando-lhe um saco de plástico na cabeça para não sujar o habitáculo
com sangue, e dirigiu-se para a barragem de Fagilde
Fez dez quilómetros com o corpo da namorada ao seu lado. Quando chegou à barragem,
saiu da viatura, destravou-a, desengatou-a e empurrou-a por uma ribanceira. Depois
esperou algum tempo, escondeu um casaco que levava vestido e foi pedir socorro a um
bar, nas imediações da barragem, simulando um assalto.
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Para esta quinta-feira estão convocadas 36 testemunhas: nove de acusação, 17 de
defesa e 10 de pedido cível.
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Ministro da Agricultura esteve em Mangualde

AMBIENTE
Ministro da Agricultura esteve em Mangualde para visitar Área Ardida
Visitou as freguesias mais atingidas, Chãs de Tavares, Póvoa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Várzea de Tavares.

O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano,
efectuou uma visita ao distrito de Viseu esta segunda-feira (dia 30 Agosto) para verificar,
no terreno, o impacto dos incêndios que ocorreram no corrente mês de Agosto na região.
Nesse sentido, passou por Mangualde, onde foi recebido pelo executivo autárquico, e
visitou as freguesias mais atingidas , como sendo Chãs de Tavares, Póvoa de Cervães,
Abrunhosa do Mato e Várzea de Tavares. Os respectivos Presidentes de Junta de
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Freguesia acompanharão a comitiva.
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GOVERNO AJUDA AS FREGUESIAS DE ABRUNHOSA-À-VELHA, CHÃS DE
TAVARES, PÓVOA DE CERVÃES E VÁRZEA DE TAVARES
O Ministro da Agricultura entendeu ser imperioso accionar de forma integrada todos os
meios disponíveis e adequados à minimização dos prejuízos decorrentes dos graves
incêndios que ocorreram desde o início do Verão, em Portugal Continental, e que
provocaram severos prejuízos no capital silvícola, agrícola e fundiário de várias
explorações localizadas em zonas específicas. Assim, foi concedida uma ajuda específica
de emergência à alimentação animal, a suportar exclusivamente por verbas nacionais,
concedida para compensar as necessidades de alimentação animal de algumas áreas de
pastoreio ardidas na época de incêndios. No concelho de Mangualde estão abrangidas as
freguesias de Abrunhosa à Velha, Chãs de Tavares, Póvoa de Cervães e Várzea de
Tavares.
A ajuda atribuída, concedida para aquisição de alimentação animal, é no caso do efectivo
bovino de 100 euros por cabeça de animal com mais de seis meses e, no caso do efectivo
ovino e caprino, de 40 euros por cabeça de animal com mais de um ano.
Está ainda previsto accionar o instrumento "Estabilização de emergência após incêndio",
previsto na Portaria nº 1137-B/2008, de 9 de Outubro, enquadrado no âmbito da
subacção nº 2.3.2.1 "Recuperação do Potencial Produtivo" do PRODER, mas esta medida
carece de um levantamento e avaliação das situações relevantes, efectuado pela
Autoridade Florestal Nacional, decorrente da época de incêndios ainda em curso, cujo
período crítico que termina a 15 de Outubro de 2010.
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Fonte: CMM
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